Наказом

ЗАТВЕРДЖЕНО

}lЪ

31 вiд 18 червня 202| р.

План заходits
Одеського iнституту ПрАТ (ВНЗ (МАУП) щодо запобiгання та протидii
булiнry на202|-2022 навч. piK

Метою запобiгашня та протидii булiнгу (цькування) с створення

беЗПечного освiтнього середовища, що включае емоцiйно-психологiчну та
фiзичну безпеку уrасникiв освiтнъого процесу в Одеському iнституту ПрАТ

(ВнЗ (МАУП>.

,Що завдань

у

сферi запобiгання та протидiТ булiнry (цькуванню) в

Одеському iнститутi належать:
створення безпечного освiтнього середовища;

-

визначення стану, причин

(цькування);

i

передумов поциренЕя булiнry

рiвня поiнформованостi уrасникiв освiтнього
процесу про форми, прояви, причини та наслiдки булiнry (цькування);
фОРМУВанНя
уrасникiв освiтнъого процесу нетерпимого
ставленШI дО насилънИцькиХ моделеЙ поведiнки, усвiдомлення булiнry
(цькування) як порушеннrI прав людини;
заохочення Bcix учасникiв освiтнього процесу до активного
сприяннrI запобiганню булiнry (цькуванню).
ПiДВИЩення

-

лlь

1

2.

J.

4,

в

Заходи

Термiни
виконання

Нормативно-шравове та iнформацiйне забезпечення
[Iоперед}кення насильства та булiнгу
_
Ознайомлення учасникiв освiтнього процесу з
Вересень
наказом кПро порядок реагування на випадки
булiнгу (цькування) та застосування заходiв
виховIIого вtIливу в Одеському iнститутi.
Наради з учасниками освiтнього процесу з
Не рiдше
питань профiпактики булiнгу (цькування),
одного разу за

проведенi:
декаIIатом; тьютораIvIи; головаN,Iи Студентських
рад Iн9титуту та гуртожитку тощо.
Створення (або оновлення) iнформацii
про профiлактику булiнгу (цькування)
i оприлподнення нормативних та методичних
докумецтiв
Перевiрка iнформацiйноi доступностi
правил поведiнки та нормативних
документiв з профiлактики булiнгу
(цькування)

семестр, а
також за
потребою
На початку
ceMecTpiB

сiчень-лютий

Вiдповiдаль-ний

Заст5rлник
директора
Рибак о. М.
.Щеканат,

Студрада

Кафедра правових
дисциплiн,
Студрада

Заступник
директора
Рибак о. М.

1

2.

J.

4.

5.

7.

8.
9.

10.

Забезпечення ствоI}ення безпечного освiтнього середовища
в Iнстиryтi
Iнформацiйно-просвiтницька дiяльнiсть серед
Постiйно
Старший
освiтнього
процесу щодо форr,
викладач
учасникiв
причин i наслiдкiв булiнгу (цькування), заходiв у
каф.прав.дисц.
сферi запобiгання та протидii булiнгу
Асесв Р.О.,
(цькування), формування нетерпймого ставлення
психологiчна
насильницькоi
моделi
поведiнки
до
служба Iнституту
у
мiжособистiсних стосунках
Вжиття заходiв дJuI надання психологоЗа умови
психологiчна
педагогiчних послуг здобувачал,r освiти, якi
вчинення
спужба Iнституту
вчинипи булiкг (цькування), стали його свiдками булiнгу
або пострqцсда-ши вiд булiнгу (цькування)
Розроблення плану заходiв, спрямованих на
Заступник
,.Що початку
зашобiгання та протидiю булiнгу (цькуванню)
навчаJIьного
директора
вiдповiдно до рекомендацiй МОН Украihи
Рибак о. М.
року
Проведення монiторингу ефективностi
За потреби, arre Заступник
виконання плану заходiв, спрямованих на
не рiдше двох
директора
запобiгання та протидiю булiнгу (цькуванню)
Рибак О. М.,
разiв на
шJIяхом iндивiдуального ощiнювання уласникiв
навча-пьний piK
Студрада
освiтнього процесу (анкетування, iншi форми
опитування, саI\4ооцiнювання тощо)
Монiторинг стану фiзичного та емоцiйноГрудень
Заступник
психологiчного середовища, з'ясування причиЕ,
директора
ризикiв виникнення випадкiв булiнгу
Рибак О. М.,
(цькування) в Iнститутi
психологiчна
служба Iнституту
Проведення нарад i тренiнгiв у сферi
Жовтень
Заступник
вдосконалення знань, BMiHb та навичок, що
директора
стосуються протидii та запобiгання булiнгу
Рибак О. М.,
(цькуванню) в закладi освiти
психологiчна
служба Iнституту,
старший викладач
Ассев Р. о.
Роз'яснення }rчасникам освiтнього процесу
Постiйно
Викладачi
антибулiнгового закоподавства
Надання методичноi та практичноi допомоги
Постiйно
Заступник
викладачапd, Студентському омбудсмену,
директора
старостап{ груп щодо виявлення проблемних
Рибак О. М.,
питань у сферi запобiгання та протидii булiнгу
псиlrологiчна
(цькранню) та вжиття вичерпних заходiв для ik
служба Iнституту
вирiшення
Реалiзацiя заходiв з адаптацii
ВересеньЗаступник
першокурсникiв до навчання в
грудень
директора
(вiдповiдно до Плану культурно-виховноi
Рибак о. М.,
роботи та патрiотичного виховання на навч. pik)
деканат,
.,,,.:".,_""'--,*
,
психологiчна
-,i 'l)}1c'1 I]() ,i;+4,'i},
"
,,,,,.$l
]''tpalr,r'.'
,]ri*
служба Iнституту
./",";}t -.,ifiв,iи л .'"+/" i+_,.i.

сiулЪЙь-----l

Iнститутi

l
l

|
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