План заходів протидії булінгу (цькуванню)
Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту
на 2020 - 2021 н.р.
Зміст роботи

Термін
виконання

Відповідальний

Ознайомити здобувачів першого
курсу з нормативно-правовою
базою та регулюючими
документами щодо превенції
проблеми булінгу (цікування) в
освітньому середовищі

Вересень

Декани

Діагностування рівня напруги,
тривожності в студентських
колективах: спостереження за
міжособистісною поведінкою
здобувачів освіти; опитування
(анкетування) учасників
освітнього процесу; визначення
рівня тривоги та депресії
студентів

Упродовж
року

Деканат,

Ознайомити студентів з
правилами поведінки в академії
та відповідними санкціями за їх
порушення

02.09

Кафедри академії

Ознайомити студентів з
правилами безпеки в Інтернеті

15.09

Завідуючий
навчальної
лабораторії
обчислювальної
техніки

Кафедра
педагогики і
психології

Примітка

Ознайомити студентів, педагогів,
батьків студентів з інформацією
щодо чат-боту «Кіберпес»

21.10

Завідуючий
навчальною
лабораторією
обчислювальної
техніки

Провести онлайн-опитування у
академії за участі науковопедагогічних працівників,
здобувачів освіти, допоміжного
персоналу, батьків та інших
зацікавлених сторін

Листопад

Декани,

Організувати
відеороликів
про
булінгу та цькування

Упродовж
року

перегляд
протидію

кафедра
педагогіки і
психології

Провести виховні години:

Зав. бібліотекою

Зав. кафедрами,

- «Протидія та попередження
булінгу (цькуванню) в вищих
закладах освіти»;
«Булінг або цькування: виклики
та протидія»

18.11

- Провести тренінгові заняття
«Спілкування між
однолітками», «БУЛІНГ –
соціальна проблема всього
світу»
Консультативний пункт
«Скринька довіри»

Упродовж
року

Кафедра
педагогіки і
психології

Упродовж
року

Юрист

Провести спільні профілактичні
заходи з працівниками
поліцейських підрозділів
ювенальної превенції

Упродовж
року

Декани

Упродовж
року

Декани

Інформаційна робота через
Інтернет-сторінки

куратори груп

17.02

Порядок подання заяв про випадки булінгу (цькування) у
Придніпровській державній академії фізичної культури і спорту
1. Заяви про випадки боулінгу (цькування) до адміністрації академії
подаються у письмовій формі.
У заяві слід зазначати:
1) Прізвище, ім’я, по-батькові.
2) Прізвище особи яка порушила Ваші права.
3) У чому конкретно полягає суть порушення Ваших прав.
4) Коли або в який строк допущено порушення Ваших прав.
5) Яких заходів Ви вживали для поновлення Ваших прав.
6) Чи зверталися Ви до когось за захистом порушених прав.
7) Суть Вашої заяви.
8) Дату та власноручний підпис.
9) У разі звернення в інтересах третіх осіб потрібно надавати копії
документів, що посвідчують повноваження на представництво їхніх
інтересів.
Заяву до адміністрації академії слід надсилати письмово за адресою: 49094,
м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 10.
2. Заяви до адміністрації академії можна надсилати й електронною поштою:
admin_infiz@ukr.net
(Увага! Заяви електронною поштою слід оформляти згідно з правилами оформлення
письмових заяв.)

3. Заява про випадки булінгу (цькування) до адміністрації академії може бути
прийнята у письмову вигляді під час особистого прийому в кабінеті
першого проректора академії.

Порядок реагування на випадки булінгу (цькування) та
відповідальність осіб, причетних до булінгу у
Придніпровській державній академії фізичної культури і спорту

1. Уповноважена особа має розглянути звернення у встановленому ЗУ
«Про звернення громадян» порядку.
2. Ректор академії створює комісію з розгляду випадків булінгу, яка
з’ясовує обставини булінгу.
3. Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то
ректор

академії

повідомляє

уповноважені

підрозділи

органів

Національної поліції України.
4. Особи, які за результатами розслідування є причетними до булінгу,
несуть відповідальність відповідно до ст. 173-4 Кодексу України про
адміністративні правопорушення.

