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ПЛАН ЗАХОДІВ ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ОДЕСЬКА 

ПОЛІТЕХНІКА», СПРЯМОВАНИХ НА ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЮ 

БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЮ)  

 
№ 

з/п 

Заходи Терміни 

виконання 

Відповідальні 

(особа/підрозділ) 

1 2 3 4 

Рівень 1. Системи забезпечення якості освітньої діяльності Університету 

КАФЕДРИ, АКАДЕМІЧНА СПІЛЬНОТА, в т. ч. ЗДОБУВАЧІ   ВИЩОЇ   ОСВІТИ 

1 Включити до плану кураторських годин роботи кураторів 

в академічних групах наступні питання для обговорення: 

- формування відкритої та сприятливої атмосфери в 

Університеті під час реалізації всіх освітніх програм та 

налагодження конструктивного діалогу між здобувачами, 

науково-педагогічними працівниками (НПП) та 

менеджментом Університету; 

- зміст, наслідки та протидія випадкам насильства та 

булінгу; 

- процедури вирішення конфліктних ситуацій випадках 

насильства та булінгу; 

- інформування щодо служб соціально-психологічної 

підтримки з питань вирішення будь-яких проблем 

психологічного стану та консультування з приводу 

вирішення конфліктних ситуацій. 

 

На початку 

кожного 

навчального 

року 

Завідувач 

відповідної 

випускової 

кафедри 

2 Проведення засідань кафедр Навчально-наукових 

інститутів (ННІ)/факультетів з обговоренням заходів щодо 

запобігання булінгу (цькування) та заходів реагування 

Впродовж 

кожного 

семестру 

Завідувач 

відповідної 

випускової 

кафедри 



3 Доведення до відома здобувачів та НПП змісту Порядку 

розгляду заяви про випадки булінгу (Наказ Ректора ОНПУ 

№49 від 30.10. 2019) 

 

Відповідно до 

затвердженого 

плану 

кураторських 

годин та 

засідань 

кафедри 

 

Завідувач 

відповідної 

випускової 

кафедри 

Рівень 2. Системи забезпечення якості освітньої діяльності Університету 

ІНСТИТУТИ ТА ФАКУЛЬТЕТИ 

1 2 3 4 

1 Налагодження прямого та зворотного зв’язку зі 

здобувачами через «скриньку довіри» при деканатах 

Впродовж 

року 

Заступник 

декана з 

виховної роботи 

2 Залучення органів студентського самоврядування до 

організації тренінгів, інформативних постів через соціальні 

мережі, тощо в контексті популяризації заходів з протидії 

насильству, булінгу (цькуванню) 

Впродовж 

року 

Студентське 

самоврядування 

3 Обговорення на Вченій раді ННІ/факультету підсумків 

виховної роботи зі здобувачами, в т.ч. з питань щодо 

формування доброзичливої атмосфери в спілкуванні та 

протидії будь-яким проявам насильства та булінгу. 

Відповідно до 

плану роботи 

відповідної 

вченої ради 

Голова вченої 

ради 

ННІ/факультету 

Рівень 2. Системи забезпечення якості освітньої діяльності Університету 

МЕНЕДЖМЕНТ УНІВЕРСИТЕТУ ТА ІНСТИТУЦІЙНА СИСТЕМА ЯКОСТІ 

 

1 2 3 4 

1 Звітування на планових засіданнях ректорату кожного 

структурного підрозділу (ННІ/факультету) щодо наявності 

випадків та проведення профілактичних заходів з протидії 

булінгу 

Відповідно до 

затвердженого 

графіку 

проведення 

планових 

ректоратів 

Директори 

ННІ/декани 

факультетів 

2 Проведення анонімного опитування здобувачів щодо 

освітніх програм, за якими вони здобувають вищу освіту, 

та включення у відповідні анкети питань щодо їх 

задоволеності освітнім середовищем та обізнаності 

здобувачів щодо протидії та можливостям отримати 

підтримку, подати звернення з питань булінгу (цькування).  

Наприкінці 

кожного 

навчального 

року 

Голова Ради з 

якості освітньої 

діяльності 

 
 

 


