
















































 



Метою запобігання та протидії булінгу (цькування) є створення 

безпечного освітнього середовища, що включає емоційно-психологічну та 

фізичну безпеку учасників освітнього процесу у Закладі вищої освіти 

«Подільський державний університет» (Далі - Університет). До завдань у 

сфері запобігання та протидії булінгу (цькуванню) в Університеті належить:  

 створення безпечного освітнього середовища;  

 визначення стану, причин і передумов поширенню булінгу 

(цькуванню);  

 підвищення рівня поінформованості учасників освітнього 

процесу про форми, прояви, причини та наслідки булінгу 

(цькування). 

№ Назва заходів 
Термін 

виконання 
Відповідальний 

1.  

Проведення 

правопросвітницького семінару 

для профоргів та активістів 

Студентського парламенту 

Закладу вищої освіти 

«Подільський державний 

університет» в рамках 

Міжнародного Дня права знати 

Вересень 

2022  

Голова первинної 

профспілкової 

організації ЗВО 

«ПДУ», 

 юрисконсульт  

 

2.  

Ознайомлення учасників 

освітнього процесу з наказом 

«Про порядок реагування на 

випадки булінгу (цькування) та 

застосування заходів виховного 

впливу в Університеті. 

Листопад 

2022 

ЦВРіСКР  

 

3.  

Ознайомлення науково-

педагогічних працівників зі 

змістом нормативно-правових 

документів із питань протидії 

булінгу (цькування);  

- Закон України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих 

актів України щодо протидії 

булінгу (цькуванню)» від 18 

грудня 2018 р.№2657-УШ;  

- наказ МОН «Про затвердження 

плану заходів, спрямованих на 

Грудень 

2022 
Завідувачі кафедр 



запобігання та протидію булінгу 

(цькування) в закладах освіти» 

від 26.02.2020 № 293; 

- лист МОН «Деякі питання 

організації виховного процесу у 

2021/2022 н.р. щодо формування 

в дітей та учнівської молоді 

ціннісних життєвих навичок» від 

20.07.2020 № 1/9-385; 

- лист МОН «Про створення 

безпечного освітнього 

середовища в закладі освіти та 

попередження і протидії булінгу 

(цькування)» від 14.-8.2020 № 

1/9-436;  

- Положення про порядок та 

процедури вирішення 

конфліктних ситуацій із 

сексуальними домаганнями і 

дискримінацією у Закладі вищої 

освіти «Подільський державний 

університет»,  схвалено ВР, 

протокол від 24.09.2020 № 2 

(доступно на сайті університету). 

4.  

Наради з учасниками освітнього 

процесу з питань профілактики 

булінгу (цькування) студентської 

ради тощо. 

Протягом 

року 

ЦВРіСКР, 

відповідальні за 

виховну роботу 

факультетів/інститутів, 

голови студентського 

парламенту. 

5.  

Оновлення плану заходів, 

спрямованих на запобігання та 

протидію булінгу (цькуванню) на 

сайті університету. 

Вересень-

Жовтень 

2022 

ЦВРіСКР  

 

6.  

Перевірка інформаційної 

доступності до нормативних 

документів з профілактики 

булінгу (цькування). 

Постійно 
ЦВРіСКР  

 

7.  

Проведення просвітницької 

діяльності, спрямованої на 

формування негативного 

ставлення до протиправних дій. 

Постійно 

ЦВРіСКР, 

практичний психолог, 

відповідальні за 

виховну роботу 

факультетів/інститутів, 

куратори. 



8.  
Проведення місячника 

«Правового виховання» та декади 

правових знань. 

Щорічно, 

жовтень 

2022 

Викладачі 

правознавчих 

дисциплін, куратори 

 

9.  

Проведення обстеження житло-

побутових умов проживання в 

гуртожитку здобувачів, які 

потребують підвищеної уваги. 

Протягом 

року 

Практичний психолог, 

куратори 

10.  

Проведення годин спілкування, 

просвітницьких заходів у рамках 

правопросвітницького проєкту 

Міністерства юстиції «Я маю 

право». 

Проведення Всеукраїнського 

тижня з протидії боулінгу. 

18.10-22.10. 

2022  

ЦВРіСКР, 

практичний психолог, 

відповідальні за 

виховну роботу 

факультетів/інститутів, 

куратори. 

11.  

Організація змістовного дозвілля 

студентської молоді у 

позанавчальний час, проведення  

культурно-мистецьких акцій, 

спортивних змагань, туристичних 

подорожей. 

Протягом 

року 

ЦВРіСКР, 

відповідальні за 

виховну роботу 

факультетів/інститутів, 

куратори. 

12.  

Проведення моніторингу ризиків 

виникнення всіх форм насильства 

серед здобувачів вищої освіти, 

визначення причин тривожності 

та агресивності. 

Постійно Практичний психолог  

13.  

Проведення моніторингу 

ефективності виконання плану 

заходів, спрямованих на 

запобігання та протидію булінгу 

(цькування), надання методичної 

та практичної допомоги, 

виявлення проблемних питань у 

сфері запобігання та протидії 

булінгу (цькуванню) та 

організація заходів для їх 

вирішення. 

За потреби, 

але не рідше 

двох разів 

на 

навчальний 

рік  

ЦВРіСКР 

 

14.  

Опитування професорсько-

викладацького складу та 

здобувачів «Що ми знаємо про 

дискримінацію та як розуміємо 

її?» 

Листопад 

2022 

ЦВРіСКР,  

практичний психолог  



15.  

З’ясування умов проживання та 

виховання (категорійних) 

студентів з метою виявлення 

неблагодійних сімей та 

недопущення фізичного, 

психічного, сексуального і 

економічного насильства над 

дітьми. 

За потребою 

ЦВРіСКР, 

відповідальні за 

виховну роботу 

факультетів/інститутів, 

куратори. 

16.  

Включення до щорічного плану 

підвищення кваліфікації 

педагогічних (науково-

педагогічних) працівників 

університету (з відривом чи без 

відриву від освітнього процесу) 

навчання у сфері емоційних, 

громадянських та соціальних 

компетентностей, вдосконалення 

знань, вмінь та навичок протидії 

та запобігання булінгу 

(цькуванню) у Закладі вищої 

освіти «Подільський державний 

університет». 

Жовтень 

2022 

ЦВРіСКР 

 

17.  

У разі виявлення фактів 

насильства над здобувачами, 

негайно надавати інформацію 

відповідним правоохоронним 

органам. 

Постійно 
ЦВРіСКР 

 

18.  
Роз’яснення учасникам 

освітнього процесу 

антибулінгового законодавства. 

Постійно 

ЦВРіСКР, 

викладачі 

правознавчих 

дисциплін. 

19.  

Під час освітнього процесу 

пропагувати формування навичок 

здорового способу життя серед 

молоді, запровадження високої 

педагогічної культури, 

толерантного ставлення один до 

одного. 

Постійно 

Відповідальні за 

виховну роботу 

факультетів/інститутів, 

куратори. 

20.  

Надання методичної та 

практичної допомоги кураторам 

щодо питань у сфері запобігання 

та протидії булінгу (цькування) та 

вжиття вичерпних заходів для їх 

Постійно 

ЦВРіСКР, викладачі 

правознавчих 

дисциплін. 



вирішення. 

21.  

Проведення соціально-

психологічного дослідження 

серед здобувачів закладу з метою 

вивчення проблем насильства та 

розроблення рекомендації для 

попередження фактів 

психологічного розладу, 

агресивності та жорстокості серед 

молоді. 

Протягом 

року 
Практичний психолог  

22.  

Проведення лекційно-

просвітницьких заходів у Закладі 

вищої освіти «Подільський 

державний університет»,  з 

питань підготовки молоді до 

сімейного життя, планування 

сім’ї та попередження насильства 

в сім’ї. 

Постійно 

ЦВРіСКР, 

практичний психолог, 

відповідальні за 

виховну роботу 

факультетів/інститутів, 

куратори. 

23.  

За необхідності надання 

постраждалим від насильства 

соціально-педагогічних, 

інформаційних послуг. 

Постійно 
ЦВРіСКР, 

практичний психолог 

24.  

Надання практичної допомоги у 

проведенні виховних годин, 

тренінгів у студентських групах у 

Закладу вищої освіти 

«Подільський державний 

університет»  з питань 

попередження насильства. 

Постійно 
ЦВРіСКР 

 

25.  

Забезпечити раннє виявлення 

груп, в яких може виникнути 

реальна загроза вчинення 

насильства. 

Постійно 
Практичний психолог, 

куратори. 

26.  

Проведення зі здобувачами бесід, 

круглих столів на тему: 

 «Що робити, коли тебе 

ображають»; 

 «Насильство та як його 

уникнути» 

Протягом 

року 

Викладачі правових 

дисциплін, куратори.  

27.  Популяризація заходів із питань  

виховання (на сайті закладу) 
Постійно 

ЦВРіСКР  

 



28.  

Розробка індивідуального плану 

психолого-педагогічного 

супроводу здобувачів «Групи 

ризику». 

Жовтень 

2022 
Практичний психолог  

29.  

Залучення спеціалістів різного 

фаху та служб для проведення 

профілактичної роботи серед 

молоді. 

Протягом 

року 

ЦВРіСКР, 

практичний психолог, 

відповідальні за 

виховну роботу 

факультетів/інститутів, 

куратори. 

30.  Проведення заходів до Дня 

боротьби зі СНІДом. 

Грудень 

2022 

Практичний психолог, 

куратори. 

31.  Всеукраїнський тиждень 

правознавства. 

Грудень 

2022 

ЦВРіСКР, викладачі 

правознавчих 

дисциплін. 

32.  

Активізація роботи практичного 

психолога на виявлення 

здобувачів, які потребують 

психологічної підтримки, 

надання їм відповідної фахової 

допомоги. 

Постійно 

ЦВРіСКР, 

практичний психолог 

 

33.  

Співпраця з працівниками 

юстиції, правоохоронних органів, 

служби з питань правової освіти 

та профілактики правопорушень 

Постійно 
ЦВРіСКР 

 

34.  

Організувати у Закладі вищої 

освіти «Подільський державний 

університет», написання есе на 

тему «Як довіряти і бути вдячним 

іншим». 

Січень 2022 

Усі курси 
Куратори 

35.  
Тренінгове заняття 

«Профілактика булінгу у 

молодіжному середовищі». 

Березень 

2023 

Усі курси 

Практичний психолог 

36.  

Проведення засідання Інституту 

кураторства на тему «Організація 

та проведення профілактичної 

роботи щодо попередження 

випадків булінгу серед учасників 

освітнього процесу». 

Листопад 

2022 
ЦВРіСКР 

 

37.  Введення до перспективного 

плану  факультету/інституту  

Вересень 

2022 

ЦВРіСКР, практичний 

психолог  



 


