
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Ректор Одеського державного 

університету внутрішніх справ 

    полковник поліції                      

                         Сергій БРАТЕЛЬ          

    ___.06.2022 
 

 

ПЛАН 

заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню)  

в Одеському державному університеті внутрішніх справ на 2022/2023 навчальний рік 

 
 

№ 

з/п 

 

Назва заходу Виконавці 
Термін виконання 

 

Контроль за 

виконанням 

Відмітка 

про 

виконання 

1. 
 

Вивчати законодавчі документи, практики щодо протидії булінгу 

(цькуванню) 

Гончарук І.М. 

Янтко Н.В. 

протягом 

навчального року 

 

Слатвінський В.І.  

2. Провести заняття з елементами тренінгу за темою: «Формування 

групової єдності» для навчальних взводів 1-го курсу під час 

табірних зборів 

Гончарук І.М. вересень 2022 року Урясьєва О.В. 

 

 

3. Провести заняття для курсантів 1-го курсу на тему: «Конфлікт. 

Насильство. Булінг. В чому різниця?»  

 

 

Гончарук І.М. 

 

листопад 2022 року 

 

Урясьєва О.В. 

 

 

4. Забезпечити проведення моніторингу стану захищеності 

життєвоважливих   інтересів особистості та комфортності шляхом 

анкетування 

Гончарук І.М 

Янтко Н.В. 

протягом 

навчалнього року 

Урясьєва О.В.  

5. Забезпечити наявність контактів психологічної служби на 

інформаційних стендах університету 

Гончарук І.М 

Янтко Н.В 

протягом 

навчального року 

Урясьєва О.В.  

6. Забезпечити проведення консультацій керівників курсантських 

підрозділів та викладачів-кураторів з проблемних питань протидії 

булінгу 

Гончарук І.М 

Янтко Н.В. 

за запитом Урясьєва О.В.  

7. Організувати проведення психологічного консультування щодо 

профілактики та корекції негативних психоемоційних проявів 

перемінного складу 

Гончарук І.М 

Янтко Н.В. 

за запитом Урясьєва О.В.  

8. Проблемні питання протидії булінгу обговорювати на засіданнях 

Ради курсантсько-студентського самоврядування університету 

голова Ради КСВ 

 

протягом навчального 

року 

Слатвінський В.І.  
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9. Організувати роз’яснення вимог законодавчих актів щодо протидії 

булінгу (цькуванню) 

керівники курсантських 

підрозділів, викладачі-

куратори 

начальники курсів 

куратори навчальних 

груп 

жовтень 2022 року, 

лютий 2022 року 

Слатвінський В.І. 

 

 

10. Вивчити морально-психологічний клімат в курсантських 

колективах 

Гончарук І.М 

Янтко Н.В. 

перший семестр Урясьєва О.В.  

11. Забезпечити проведення вивчення соціометричного статусу 

курсантів в навальних взводах  

Гончарук І.М 

Янтко Н.В. 

другий семестр Урясьєва О.В.  

12. Організувати ознайомлення курсових офіцерів з результатами 

психодіагностичних досліджень, надати рекомендації щодо 

проблемних питань 

Гончарук І.М 

Янтко Н.В. 

грудень 2022 року, 

квітень 2023 року 

Урясьєва О.В.  

13. Організувати ознайомлення деканів факультетів з результатами 

діагностичних досліджень 

Гончарук І.М 

Янтко Н.В. 

грудень 2022 року, 

квітень 2023 року 

Урясьєва О.В.  

14. Провести лекційне заняття на тему «Протидія булінгу в колективі» 

серед керівників курсантських підрозділів під час Школи курсового 

офіцера 

Гончарук І.М 

 

за окремим планом Урясьєва О.В.  

15. Провести лекційне заняття на тему «Протидія булінгу в колективі» 

серед молодших командирів під час Школи молодших командирів  

Гончарук І.М 

 

за окремим планом Урясьєва О.В.  

16. Провести тренінги за темами: «Як не стати учасником булінгу»,  

«Я та інші» 

Гончарук І.М 

Янтко Н.В. 

протягом 

навчального року 

Урясьєва О.В.  

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Психолог відділення психологічного забезпечення 

відділу кадрового забезпечення                                                                                                                   Ірина ГОНЧАРУК 

___.___.2022   

 

ПОГОДЖЕНО: 

Завідувач відділення соціально-гуманітарної роботи 

відділу кадрового забезпечення                                                                                                      Валерій СЛАТВІНСЬКИЙ 

___.___.2022   

 
 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник начальника відділу кадрового забезпечення                    Юлія ДЕЛІЧЕБАН  

___.___.2022   


