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Про затвердження Плану заходів, 
спрямованих на запобігання та 
протидію булінгу (цькуванню)

На виконання листа Міністерства освіти і науки України «Про створення 
безпечного освітнього середовища в закладі вищої освіти та попередження і 
протидії булінгу (цькуванню) від 14.08.2020 №1/9-436, відповідно до Закону 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
протидії булінгу (цькуванню)» від 18 грудня 2018 року № 265 7-VIII, Закону 
України «Про освіту» від 05 вересня 2017 року №2145-VIII, наказу Міністерства 
освіти і науки України «Про затвердження плану заходів, спрямованих на 
запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти» від 26.02.2020 
№293, листа Міністерства освіти і науки України «Деякі питання організації 
виховного процесу у 2020-2021 н.р щодо формування в дітей та учнівської 
молоді ціннісних життєвих навичок» від 20.07.2020 року №1/9-385 і з метою 
захисту здобувачів освіти під час освітнього процесу від приниження честі та 
гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою 
ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувана освіти 
та створення безпечного освітнього середовища в закладах освіти, вільного від 
насильства та булінгу (цькуванню),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План заходів, спрямованих на запобігання та протидію 
булінгу (цькуванню) у Відкритому міжнародному Університеті «Україна» на 
2020-2021 н.р. (Додаток 1).

2. Відповідальним особам, керівникам структурних підрозділів., 
представникам студентського самоуправління неухильно та своєчасно 
дотримуватись виконання Плану заходів.

2.2. Створити розділ «Протидія булінгу (цькуванню)» на сайті 
Університету.

3. Створити постійно діючу комісію з розгляду випадків булінгу 
(цькування) в Університеті у складі:

Таланчук П.М. -  президент Університету -  голова комісії;



Коляда О.П. -  проректор з освітньої діяльності -  заступник голови 
комісії.

Члени комісії:

-  Гуменюк В.В. -  начальник управління освітньої діяльності -  
заступник керівника департаменту освітньої діяльності;
-  Лелюх Л.П. -  начальник управління виховної діяльності;
-  Адирхаєв С.Г. -  директор Інституту соціальних технологій;
-  Барна Н.В. -  директор Інституту філології та масових комунікацій; 

Малишев В.В. -  директор Інженерно-технологічного інституту;
-  Мовчан В.О. -  директор Інституту біомедичних технологій; 

Нестеренко С.С. -  директор Інституту економіки та менеджменту;
-  Самарай В.П. -  директор Інституту комп’ютерних технологій;
-  Терегценко А.Л. -  директор Інституту права та суспільних відносин;
-  Шамрай В.К. -  начальник юридичного відділу;
-  Балан Г.О. -  практичний психолог;
-  Нестерчук М.С. -  голова студентського самоврядування.

4. Директору центру розвитку корпоративного порталу та просування в 
Інтернет-просторі Базиленку С.О. розмістити План заходів на сторінці вебсайту 
Університету та на сторінках Університету в соціальних мережах.

5. Зміст наказу довести до відома всіх працівників та студентів 
Університету.

Президент Петро ТАЛАНЧУК



Додаток 1

План заходів
Університету «Україна» щодо запобігання та протидії булінгу

(цькуванню)
на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 

28.12.2019 р. № 1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу 
(цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах

освіти»

Метою запобігання та протидії булінгу (цькуванню) є створення 
безпечного освітнього середовища, що включає емоційно-психологічну та 
фізичну безпеку учасників освітнього процесу в Університеті «Україна».

До завдань у сфері запобігання та протидії булінгу (цькуванню) в 
Університеті належать:

створення безпечного освітнього середовища;
визначення стану, причин і передумов поширення булінгу (цькування); 
підвищення рівня поінформованості учасників освітнього процесу 

щодо форм, проявів, причин та наслідків булінгу (цькування);
формування в учасників освітнього процесу нетерпимого ставлення 

до насильницьких моделей поведінки, усвідомлення булінгу (цькування) як 
порушення прав людини;

заохочення всіх учасників освітнього процесу до активного сприяння 
запобіганню булінгу (цькуванню).

№ Заходи Терміни
виконання

Відповідальний

І. Нормативно-правове та інформаційне забезпечення попередження 
насильства та булінгу в Університеті

1.1 Ознайомлення учасників 
освітнього процесу з наказом 
«Про порядок реагування на 
випадки булінгу (цькуванню) та 
застосування заходів виховного 
впливу в Університеті «Україна»

Вересень 2021 Проректор 3 
освітньої діяльності 
Коляда О.П., 
начальник 
управління 
виховної діяльності 
Лелюх Л.П., голова 
студентського 
самоврядування 
Нестерчук М.С.



1.2 Проведення нарад та тренінгів із 
учасниками освітнього процесу з 
питань профілактики булінгу 
(цькування): із заступниками 
керівників НВП з виховної 
роботи; студентськими 
адміністраторами, старостами 
груп тощо

Щосеместру Начальник 
управління 
виховної діяльності 
Лелюх Л.П., 
заступники 
керівників НВП, 
голова
студентського 
самоврядування 
Нестерчук М.С.

1.3. Оновлення плану заходів, 
спрямованих на запобігання та 
протидію булінгу (цькуванню), 
розміщення заходів та 
презентації на сайті Університету

Щороку вересень- 
жовтень

Начальник 
управління 
виховної діяльності 
Лелюх Л.П., голова 
студентського 
самоврядування 
Нестерчук М.С., 
директор Центру 
розвитку 
корпоративного 
порталу та 
просування в 
інтернет-просторі 
Базиленко С.О.

II. Забезпечення створення безпечного освітнього середовища в
Університеті

2.1. Інформаційно-просвітницька 
діяльність серед учасників 
освітнього процесу щодо форм, 
причин і наслідків булінгу 
(цькування), та заходів у сфері 
запобігання і протидії булінгу 
(цькуванню), формування 
нетерпимого ставлення до 
насильницької моделі поведінки 
уміжособистісних стосунках

Постійно Начальник 
управління 
виховної діяльності 
Лелюх Л.П., голова 
студентського 
самоврядування 
Нестерчук М.С., 
куратори 
навчальних груп

2.2. Надання соціальної та 
психолого-педагогічної 
допомоги здобувачам освіти, які 
вчинили булінг (цькування) або 
стали його свідками, або 
постраждали від булінгу 
(цькування)

Постійно Практичний 
психолог Балан 
Г.О.



2.3. Проведення моніторингу 
ефективності виконання плану 
заходів, спрямованих на 
запобігання виявлення 
проблемних питань у сфері 
запобігання та протидії булінгу 
(цькування) та вжиття 
вичерпних заходів для їх 
вирішення

Щороку Начальник 
управління 
моніторингу якості 
освіти,
ліцензування та
акредитації
Володіна Л.В.,
начальник
управління
виховної діяльності
Лелюх Л.П., голова
студентського
самоврядування
Нестерчук М.С.,
куратори
навчальних груп,
практичний
психолог Балан
Г.О.

4. Розробка відповідних анкет та 
проведення опитування 
науково-педагогічних, 
педагогічних працівників та 
здобувачів освіти «Що ми 
знаємо про булінг та мобінг і як 
розуміємо цю проблему»

Листопад Начальник 
управління 
моніторингу, 
якості освіти, 
ліцензування та 
акредитації 
Володіна Л.В., 
начальник 
управління 
виховної 
діяльності Лелюх 
Л.П., голова 
студентського 
самоврядування 
Нестерчук М.С., 
керівники НВП

5. Роз’яснення учасникам 
освітнього процесу 
антибулінгового законодавства

Постійно Начальник 
управління 
виховної 
діяльності Лелюх 
Л.П., голова 
студентського 
самоврядування 
Нестерчук М.С., 
керівники НВП



6. Реалізація заходів з адаптації Вересень- Начальник
першокурсників до навчання в листопад управління
університеті виховної

діяльності Лелюх 
Л.П., заступники 
керівників НВП з 
виховноїроботи, 
куратори 
навчальних груп, 
голова
студентського 
самоврядування 
Нестерчук М.С.

ПОГОДЖЕНО:

Проректор з освітньої діяльності / ) \ Л .  Оксана КОЛЯДА


