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ПЛАН ЗАХОДІВ
запобігання та протидії булінгу, мобінгу та босингу 

в Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара на 2021 рік

№ Назва заходу Термін
виконання Відповідальні

1 .

Розробка Порядку подання та розгляду 
(з дотриманням конфіденційності) заяв 
про випадки булінгу, мобінгу та босингу 
в університеті.

Червень 
2021 року

Ректорат, Центр 
гуманітарних проблем 
освіти та виховання 
молоді, Психологічна 
служба

2.
Розробка порядку реагування на 
доведені випадки булінгу, мобінгу та 
босингу в університеті.

Червень 
2021 року

Ректорат, Центр 
гуманітарних проблем 
освіти та виховання 
молоді, Психологічна 
служба

3.

Організація системної профілактичної 
роботи серед здобувачів освіти щодо 
попередження конфліктів, насильства 
і булінгу та серед працівників щодо 
попередження конфліктів, мобінгу 
і босингу в трудовому колективі.

Постійно

Заступники деканів з 
виховної роботи, 
профбюро, куратори, 
ради студентів, 
Юридична клініка, 
Психологічна служба

4.

Просвітницька діяльність, спрямована 
на формування негативного ставлення 
до протиправних дій і булінгу 
у здобувачів освіти та до мобінгу 
і босингу в трудовому колективі.

Постійно

Юридична клініка, 
Психологічна служба, 
заступники деканів 
з виховної роботи, 
куратори академічних 
груп, керівники 
підрозділів

5.

Проведення навчання здобувачів освіти 
на теми «Права студентів», «Захист від 
булінгу», «Обізнаність про свої права -  
перший крок до їх захисту».

Постійно

Юридична клініка, 
Психологічна служба, 
заступники деканів з 
виховної роботи



6.

Проведення серед працівників місячника 
«Правового виховання», просвітницьких 
заходів (бесід, тренінгових занять) у 
рамках правопросвітницького проекту 
Міністерства юстиції «Я маю право».

Листопад-
грудень

Психологічна служба, 
Юридична клініка

7.

Участь здобувачів освіти та працівників 
у щорічній Всеукраїнській акції «16 днів 
проти насилля» (проведення 
інформаційних заходів та тренінгів).

Листопад-
грудень

Центр гуманітарних 
проблем освіти та 
виховання молоді 
Центр соціальних 
ініціатив і 
волонтерства, 
Юридична клініка, 
Психологічна служба, 
заступники деканів з 
виховної роботи

8.

Організація змістовного дозвілля 
здобувачів освіти у позанавчальний час, 
проведення культурно-мистецьких 
заходів, спортивних змагань, 
туристичних подорожей тощо.

Постійно

Центр гуманітарних 
проблем освіти та 
виховання молоді, 
заступники деканів з 
виховної роботи, 
профбюро, ради 
студентів,
Палац студентів, 
кафедра фізичного 
виховання та спорту, 
заступники деканів з 
виховної роботи

9.

Засідання ректорату, деканатів 
факультетів, керівного складу при 
деканах та директорах коледжів, 
профспілкового комітету, органів 
студентського самоврядування 
на тему протидії булінгу в середовищі 
здобувачів освіти.

Протягом
року,

за окремим 
планом

Ректорат, деканати, 
директори коледжів, 
профспілковий 
комітет, ради студентів

10.

Навчання працівників на теми «Протидія 
психологічному тиску і агресії на 
роботі» і «Що таке мобінг і як з цим 
впоратися?»

Постійно,
протягом

року

Психологічна служба, 
керівники підрозділів

11.
Проведення моніторингу ризиків 
виникнення насильства і булінгу та 
серед здобувачів освіти та мобінгу 
і босингу в трудовому колективі.

Постійно
Деканати, кафедри, 
Юридична клініка, 
Психологічна служба



12.

Доведення до відома кураторів наказу 
МОН України № 844 від 
25.12.2006 «Про вжиття додаткових 
заходів щодо профілактики та 
запобігання жорстокому поводженню 
з дітьми».

Вересень

Заступники деканів з 
виховної роботи, 
директори коледжів, 
куратори академічних 
груп

13.

Сприяння виконанню науково- 
педагогічними працівниками 
університету освітнього законодавства 
України, зокрема в частині збереження 
фізичного, духовного, психічного 
здоров’я та поваги до людської гідності 
здобувачів освіти.

Постійно
Деканати, кафедри, 
Юридична клініка, 
Психологічна служба

14.
Сприяння виконанню в університеті 
законодавства України в галузі 
дотримання трудових прав працівників.

Протягом
року

Керівники підрозділів, 
Юридична клініка

15.

Надання інформації відповідним 
правоохоронним органам в разі 
виявлення фактів насильства та булінгу 
в групах здобувачів освіти.

Постійно Ректорат, деканати, 
директори коледжів

16.

Пропагування серед здобувачів освіти 
здорового способу життя (через 
проведення просвітницьких заходів та 
тренінгових занять).

Постійно, 
за окремими 

планами

Факультет медичних 
технологій 
діагностики та 
реабілітації, кафедра 
фізичного виховання 
та спорту, профбюро, 
ради студентів, 
куратори

17.

Проведення засідань «Школи молодого 
куратора» з питань організації 
профілактичної роботи щодо 
попередження випадків булінгу серед 
здобувачів освіти, підтримки високої 
культури взаємин, толерантного 
ставлення до усіх учасників освітнього 
процесу.

Другий,
четвертий
квартали

Центр гуманітарних 
проблем освіти та 
виховання молоді, 
Психологічна служба, 
Центр соціальних 
ініціатив і 
волонтерства, 
куратори

18.

Запровадження, розвиток і підтримка 
високої культури взаємовідносин і 
поведінки у трудовому колективі, 
толерантного ставлення до усіх колег.

Протягом
року Психологічна служба



19.

Проведення соціально-психологічних 
досліджень з метою виявлення фактів 
насильства, агресивності й жорстокості 
серед здобувачів освіти та фактів прояву 
мобінгу і босингу серед працівників в 
трудовому колективі, та розробки 
рекомендацій щодо їх попередження.

Протягом
року

Психологічна служба, 
Центр соціальних 
ініціатив і 
волонтерства, 
Кафедри соціології, 
педагогіки та 
спеціальної освіти, 
керівники підрозділів

20.

Просвітницькі заходи з питань 
підготовки молоді до сімейного життя, 
планування сім’ї та попередження 
насильства в сім’ї.

Протягом
року,

за окремим 
планом

Центр гуманітарних 
проблем освіти та 
виховання молоді, 
Психологічна служба, 
факультети: медичних 
технологій діагностики 
та реабілітації, 
психології та 
спеціальної освіти, 
заступники деканів з 
виховної роботи, 
куратори

21.

Проведення цільових консультацій та 
надання фахової правової і 
психологічної підтримки здобувачам 
освіти, які стали жертвами насилля, та 
працівникам, які стали жертвами 
мобінгу або босингу.

Постійно, 
за запитом

Юридична клініка, 
Психологічна служба

22.

Співпраця з працівниками юстиції, 
правоохоронних органів, служб 
у справах дітей з питань правової освіти 
та профілактики булінгу й інших 
правопорушень серед здобувачів освіти.

Постійно
Ректорат, Юридична 
клініка, Психологічна 
служба, факультети

23.

Розміщення на веб-сайті університету 
інформації щодо можливості отримання 
здобувачами освіти та працівниками 
правової та психологічної допомоги.

Постійно
Агенство УНІ-ПРЕС, 
Юридична клініка, 
Психологічна служба.

Директор Центру гуманітарних проблем 
освіти та виховання молоді & Валентин ІВАНЕНКО


