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План заходів на запобігання та протидії булінгу (цькуванню) в ДБТУ 

на 2021-2022 навчальний рік 
 

№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальний 

Нормативно-правове та інформаційне забезпечення попередження насильства та булінгу 

в освітньому процесі університету 

1 Ознайомленні учасників освітнього 

процесу із процедурами, які існують в 

ДБТУ та спрямовані на запобігання та 

виявлення випадків булінгу (цькування)  

Вересень 2021 Заступники деканів із 

виховної роботи, 

куратори академічних 

груп 

2 Наради із учасниками освітнього процесу 

та питань профілактики булініу 

(цькування) 

Не рідше, ніж раз у 

семестр, а також за 

потребою 

Проректор із науково- 

педагогічної роботи, 

декани факультетів 

3 Створення (оновлення) інформації про 

профілактику булінгу (цькування) і 

розміщення нормативних та методичних 

документів на сайті ДБТУ 

На початку 

семестрів 

Психологічна служба 

4 Перевірка інформаційної доступності, 

поінформованості щодо заходів, 

спрямованих на запобігання та протидію 

булінгу (цькуванню) в ДБТУ 

Січень 2022 Відділ 

медіакомунікацій 

 

Запобігання та протидія булінгу (цькування) в ДБТУ 

1 Підготовка тематичних буклетів за участю 

студентів та представників студентського 

парламенту 

Протягом року Психологічна служба, 

відділ медіа 

комунікацій 

2 Проведення навчально-методичного 

семінару для науково-педагогічних 

працівників щодо запобігання булінгу 

(цькування) та заходи реагування 

Жовтень – 

листопад 2021 

Проректор з науково- 

педагогічної роботи, 

декани факультетів, 

психологічна служба 

3 Проведення моніторингу реалізації 

антибулінгової політики 
Протягом року Психологічна служба 

4 Семінар з кураторами академічних груп за 

результатами моніторингу реалізації 

антибулінгової політики 

Не рідше, ніж раз у 

семестр, а також за 

потребою 

Психологічна служба. 

5 Індивідуальне консультування здобувачів 

освіти та співробітників університету із 

проблемних ситуацій 

Протягом року Психологічна служба 

6 

Проведення годин спілкування з 

мешканцями гуртожитків ДБТУ 

«Гуртожиток - безпечний дім» 

Протягом року 

Проректор з науково- 

педагогічної роботи, 

психологічна служба 

 

 



7 Проведення годин спілкування, 

просвітницькі заходи у рамках 

правопросвітницького проекту 

Міністерства юстиції «Я маю право». 

Провести Всеукраїнський тиждень з 

протидії булінгу 

Жовтень-листопад, 

2021 

Кафедра публічного та 

приватного права, 

комітет у справах 

молоді, куратори 

академічних груп, 

Психологічна служба 

8 Проводити моніторинг ризиків виникнення 

всіх форм насильства серед здобувачів 

вищої освіти, визначення причин 

тривожності та агресивності 

Постійно Психологічна служба 

9 Забезпечити неухильне виконання 

науково-педагогічними працівниками 

університету Конвенції ООН «Про права 

дитини», Закону України «Про охорону 

дитинства» законодавства України в галузі 

освіти в частині збереження фізичного, 

духовного, психічного здоров’я та поваги 

до людської гідності 

Протягом року 

Проректор з науково-

педагогічної роботи та 

євроінтеграції 

10 В разі виявлені фактів насильства негайно 

надавати інформації відповідним 

правоохоронним органам. 

Постійно 

Проректор з науково-

педагогічної роботи та 

євроінтеграції 

11 Розробити та провести цикл заходів щодо 

вивчення та популяризації серед 

здобувачів вищої освіти конвенції ООН 

про права людини 

Листопад 2021 
Кафедра публічного та 

приватного права 

12 Пропагувати під час освітнього процесу 

формування навичок здорового способу 

життя серед молоді, запровадження 

високої педагогічної культури, 

толерантного ставлення 

Постійно 
Викладачі 

університету 

13 Проводити соціально- психологічні 

дослідження з метою вивчення проблем 

насильства та розробити рекомендації для 

попередження фактів психологічного 

розладу, агресивності та жорстокості 

Протягом року Психологічна служба 

14 Проводити лекційно-просвітницькі заходи 

в університеті з питань підготовки молоді 

до сімейного життя, планування сім’ї та 

попередження насильства в сім’ї 

Постійно Психологічна служба 

15 Розробка індивідуального плану 

психолого-педагогічного супроводу 

здобувачів вищої освіти «Групи ризику» 

Жовтень 2021 Психологічна служба 

16 Залучення спеціалістів різних фахових 

служб для проведення профілактичної 

роботи серед молоді 

Протягом року 
Декани факультетів, 

заступники деканів  

17 
Всеукраїнський тиждень правознавства Грудень2021 

Кафедра безпеки 

життєдіяльності  

18 Співпраця з працівниками юстиції, 

правоохоронних органів, служби у справах 

дітей з питань правової освіти та 

профілактики правопорушень 

 

Постійно 
Проректор з науково- 

педагогічної роботи 



19 Психолого-педагогічний моніторинг 

виявлення здобувачів вищої освіти, що 

схильні до суїцидальних тенденцій 

Протягом року Психологічна служба 

20 
Проведення годин спілкування, 

бібліотечних уроків, виставок на тему 

«Моє майбутнє» «Мистецтво спілкування» 

та інші 

Протягом року 

Комітет у справах 

молоді, куратори 

академічних груп, 

студентський 

парламент 

21 Заняття з елементами тренінгу: 

«Кібергбулінг: проблема та протидія», 

«Віртуальний терор: тролінг і кібербулінг», 

«Поговоримо про булінг та кібербулінг», 

«Безпечна освіта. Маски булінгу» 

Протягом року 

Психологічна служба, 

студентський 

парламент 

Забезпечення створення безпечного освітнього середовища в ДБТУ 

1 Інформаційно-просвітницька діяльність 

серед учасників освітнього процесу щодо 

форм, причин і наслідків булінгу 

(цькування), заходів у сфері запобігання та 

протидії булінгу (цькування), формування 

нетерпимого ставлення до насильницької 

моделі поведінки у міжособистісних 

стосунках. 

Постійно 

Проректор з науково- 

педагогічної роботи та 

евроінтеграції, 

заступники деканів із 

виховної роботи, 

куратори, 

психологічна служба 

2 Вжиття заходів для надання психолого-

педагогічних послуг здобувачам освіти, які 

вчинили булінг (цькування), стали його 

свідками або постраждали від булінгу 

(цькування) 

За умови вчинення 

булінгу 
Психологічна служба 

3 Розроблення плану заходів, спрямованих 

на запобігання та протидію булінгу 

(цькуванню) в ДБТУ відповідно до 

рекомендацій МОНУ 

До початку 

навчального року 

Психологічна служба, 

комітет у справах 

молоді 

4 Проведення моніторингу ефективності 

виконання плану заходів, спрямованих на 

запобігання та протидію булінгу 

(цькуванню) в ДБТУ шляхом 

індивідуального оцінювання учасників 

освітнього процесу (анкетування, інші 

форми опитування, самооцінювання тощо) 

За потреби, але не 

рідше двох разів на 

навчальний рік 

Проректор з науково- 

педагогічної роботи та 

евроінтеграції, центр 

менеджменту якості 

освіти 

5 Моніторинг стану фізичного та емоційно-

психологічного середовища, з'ясування 

причин, ризиків виникнення випадків 

булінгу (цькування) в ДБТУ 

Грудень 2021 

Червень 2022 

Центр менеджменту 

якості освіти, відділ 

медіакомунікацій 

7 Реалізація заходів з адаптації студентів 

першокурсників до навчання в ДБТУ  
Потягом року Психологічна служба 

 


