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НАКАЗ
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Про виконання заходів Концепції реалізації 
державної політики щодо запобігання 
та протидії булінгу у закладах освіти 
Полтавської області на 2021-2023 роки

На виконання заходів Концепції реалізації державної політики щодо запобігання 
та протидії булінгу у закладах" освіти Полтавської області на 2021-2023 роки, затв ер дж ен у  
розпорядженням голови Полтавської облдержадміністрації від 01.12.2021' Л2 : ; . .
затвердження Концепції реалізації державної політики щодо запобігання та o p tm u n  
булінгу (цькування) у закладах освіти Полтавської області на 2(2 -1 2? :■ - - -_v_
МОН України від 28.1222019р. № 1646 «Деякі питання реагування на яяяншш їм я н і  
(цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах осягти*. з  ястою  
створення комплексної системи ефективних механізмів профілактики а ;• -_
випадки булінгу в коледжі

НАКАЗУЮ :

1. Керівникам структурних підрозділів коледжу: заступникам директора, завідуючим 
відділень, кафедр, гуртожитку, головам циклових комісій — сприяти налагодженню 
ефективної комунікації між учасниками освітнього процесу та підтримувати 
взаємодію між суб'єктами реагування на випадки булінгу: психологічною службою 
ПОІПГІО. центром соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді, органами 
Н аціонатьної поліції.

2. Заступнику директора з виховної роботи Мокрій JI.M.:
—  розробити план заходів, спрямований на запобігання та протидію булінгу;
—  проводити 1 раз на семестр моніторинг ефективності виконання плану заходів з 

профілактики та протидії булінгу;
—  ознайомити завідуючих відділеннями, класних керівників, кураторів груп, 

вихователів гуртожитку, керівників гуртків, культорганізатора. педагога- 
організатора з нормативно-правовою базою з питань протидії булінгу; 
алгоритмом дій у ситуації конфлікту, насилля, бу.унгу:

—  організувати на засіданні методичного об'єднання класних керівників, кураторів 
груп та вихователів гуртожитку проведення викладачами психолого-



педагогічних дисциплін тренінгу з підвищення конфліктологічної 
компетентності педагогічних працівникії;

-— сприяти проведенню занять для педагогічних працівників з підвищення їх 
правової та комунікативної компетентності з залученням до навчання фахівців 
безоплатної первинної правової допомоги, юридичної сфери, ПОІППО.

3. Класним керівникам та кураторам груп:
—  проводити систематично на виховних годинах та батьківських зборах 

роз’яснювально-профілактичну роботу серед студентів, учнів та їх батьків щодо 
профілактики та протидії булінгу;

—  провести заходи щодо формування у студентської та учнівської молоді 
практичних навичок користуватися «гарячою телефонною лінією» формулювати 
повідомлення про випадки насилля, шукати та отримувати підтримку і захист у 
близькому оточенні.

‘

4. Залучати до спільних виховних заходів представників Національної поліції, 
громадських організацій, інших суб'єктів соціальної роботи для набуття студентами 
та учнями здатності протистояти, запобігати усім видам насильства (відп. 
Мокра JI.M., класні керівники, куратори груп).

5. Забезпечити інформування студентів, учнів, їх батьків через сайт коледжу, офіційну 
сторінку «Фейсбук», дошки оголошення про особливості роботи різних державних 
органів та установ, громадських організацій з питань булінгу (відп. Мокра JI.M.. 
Стрижак А.В., Кулинич А.В.).

6. Довести даний наказ до відома педагогічних працівників коледжу (відп. Мокра Л.М.).

7. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з виховної 
роботи Мокру Л.М.

В.о. директора коледжу

Віза: Лозенко А.Ю.

Л.КРУПІНА

Проект наказу 
вносить Мокра Л.М.
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