
Міністерство освіти і науки України

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ 
«КЛАСИЧНИЙ ФАХОВИИ КОЛЕДЖ СУМДУ»

Н А К А З

від У - 9 . / < г У ' ' 20 А / / р . м. Конотоп № / У - , ? / '7

І Про організацію роботи щодо 
протидії булінгу та створення 
комісії з розгляду випадків 
булінгу (цькування) у 
КФК СумДУ

На виконання положень Закону України від 18.12.2018 р. № 2657 -  VIII «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», Кодексу 
України про адміністративні правопорушення, Закону України «Про освіту», Закону України 
«Про фахову передвшцу освіту», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», Наказу Міністерства освіти і науки 
України від 28 грудня 2019 року №1646. «Деякі питання реагування на випадки булінгу 
(цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти», листа МОН 
України від 29.01.2019 р. № 1/11-881 щодо запобігання психологічного, фізичного, 
економічного та сексуального насильства серед учасників освітнього процесу та організації 
роботи за цим напрямком

Н А К А З У Ю :

1. Створити в Класичному фаховому коледжі СумДУ постійно діючу комісію з 
розгляду випадків булінгу та затвердити її склад:

Голова комісії:
Гребеник Т.В. -  директор коледжу;
Заступник голови комісії:
Бібік Ю.В. -  заступник директора з ВР;
Члени комісії:
Рязанцев В.В. -  заступник директора з НР;
Юрченко О.В. -  практичний психолог;
Волосюк Т.В. -  соціальний педагог;
Комар 1.1. -  директор Конотопського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді;
Калугіна К.О. -  головний спеціаліст сектору профілактики правопорушень,
бездоглядності та соціального захисту дітей служби КМР у справах дітей;
Соболева О.О. -  секретар комісії;



2. Членам комісії щодо запобігання булінгу:
2.1 Проводити відповідну роботу щодо запобігання булінгу серед учасників освітнього 

процесу (систематично).
2.2 Проводити з наставниками академічних груп, іншими членами педаї огічного 

колективу коледжу, батьківською громадою, студентським активами тренінги. тематичні 
зустрічі та заняття, бесіди, круглі столи, консультації щодо ненасильницьких методів 
поведінки та виховання, вирішення конфліктів, управління власними емоціями та подолання 
стресу.

2.3 Наставникам академічних груп постійно проводити роз’яснювальну роботу зі 
студентами та батьками щодо їх відповідальності за дії, які прирівнюються до булінгу.

Відповідальні: Бібік Ю.В., Юрченко О.В., Волосюк Т.В.
2.4 Забезпечити тісну співпрацю між навчальним закладом та підрозділом 

Національної поліції України (ювенальна поліція), службою у справах дітей Конотопської 
міської ради.

Відповідальні: Бібік Ю.В., Юрченко О.В.

3. Практичному психологу Юрченко О.В.:
3.1 Проводити серед студентів психодіагностичне опитування (анкетування) з метою 

попередження проявів булінгу (цькування).
3.2 У разі виявлення випадку різних видів насильства серед учасників освітнього 

процесу систематично проводити індивідуальну роботу зі студентами, які потерпіли від 
булінгу або були ініціаторами булінгу, чи стали свідками протиправних дій, здійснювати 
психологічний супровід таких студентів.

4. Білинському В.А. -  відповідальній особі за роботу сайту закладу:
4.1 Розмістити даний наказ, план заходів спрямованих на запобігання та протидію 

булінгу (цькуванню) на сайті http://kpt.sumdu.edu.ua
4.2 Оприлюднити на сайті коледжу телефони довіри.

5. Призначити відповідальною особою за розгляд заяв, повідомлень та реагування на 
випадки булінгу (цькування) Бібік Ю.В. - заступника директора з ВР.

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор Тетяна ГРЕБЕНИК

ПРОЕКТ НАКАЗУ ВНОСИТЕ: ПОГОДЖЕНО:
Практичний психолог

Заступник директора з ВР
Юлія БІБІК 

^цiaльний педагог 
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