
Звіт 

відділу виховної та психолого-педагогічної роботи 

про виконання заходів з питань попередження булінгу та насильства  

в освітньому просторі 

 Відповідно до Закону України № 2657-VIII від 18 грудня 2018 року «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу 

(цькуванню); наказу ректора №155 від 07 березня 2019 року «Про заходи з 

метою попередження булінгу та насильства в освітньому просторі»; наказу 

ректора №154 від 07 березня 2019 року «Про створення комісії»; 

розпорядження ректора №30-р від 13 лютого 2019 року «Про проведення 

просвітницько-виховних семінарів зі студентами 1-3-х курсів»; лист 

Міністерства освіти і науки України №1/9-635 від 18 жовтня 2018 року «Щодо 

реалізації Закону України «Про запобігання та протидію домашньому 

насильству» від 07 грудні 2017 року №2229» в ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника» проведено ряд заходів: 

1. Сформовано ініціативну групу фахівців у складі: 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я,  

по батькові 

Посада Рівень участі 

1. Романкова  

Лілія Миколаївна 

завідувач відділу виховної та 

психолого-педагогічної роботи, 

кандидат психологічних наук, 

доцент 

Розробка наказів, програми 

заходів, діагностичних процедур, 

проведення навчальних 

семінарів. 

2.  Юрченко  

Зоя Володимирівна 

методист відділу виховної та 

психолого-педагогічної роботи, 

кандидат психологічних наук, 

доцент 

Розробка програми заходів, 

діагностичних процедур, 

проведення навчальних 

семінарів. 

3.  Макарова  

Алла Олександрівна 

методист відділу виховної та 

психолого-педагогічної роботи, 

кандидат філософських наук, 

доцент 

Проведення діагностичних 

процедур. 

4. Блашків 

Ірина Ярославівна 

методист відділу виховної та 

психолого-педагогічної роботи 

Підготовка волонтерської групи, 

проведення діагностичних 

процедур, навчальних семінарів 

для студентів 1-3-х курсів. 

5. Мацько 

Романа Михайлівна 

методист відділу виховної та 

психолого-педагогічної роботи 

Обробка та аналітика 

діагностичних даних. 

6. Козич 

Ігор Васильович 

доцент кафедри кримінального 

права Навчально-наукового 

Юридичного інституту, 

кандидат юридичних наук 

Проведення навчально-

методичних семінарів для 

кураторів академічних груп. 



7. Бойчук 

Алла Володимирівна 

начальник відділу ювенальної 

превенції ГУНП в Івано-

Франківській області, 

підполковник поліції 

Проведення навчально-

методичних семінарів для 

кураторів академічних груп та 

студентів 1-3-х курсів. 

8. Станіщук 

Микола Васильович 

начальник Головного 

територіального управління 

юстиції в Івано-Франківській 

області 

Проведення навчально-

методичних семінарів для 

кураторів академічних груп та 

студентів 1-3-х курсів. 

9. Левкун 

Ярослав Антонович 

начальник відділу 

систематизації законодавства, 

правової роботи та правової 

освіти управління юстиції в 

Івано-Франківській області 

Проведення навчально-

методичних семінарів для 

кураторів академічних груп та 

студентів 1-3-х курсів. 

10. Фещук 

Марта Романівна 

головний спеціаліст відділу 

систематизації законодавства, 

правової роботи та правової 

освіти управління юстиції в 

Івано-Франківській області 

Проведення навчальних 

семінарів для студентів 1-3-х 

курсів. 

11. Кружинська 

Лілія Василівна  

спеціаліст відділу 

систематизації законодавства, 

правової роботи та правової 

освіти управління юстиції в 

Івано-Франківській області 

Проведення навчальних 

семінарів для студентів 1-3-х 

курсів. 

12. Бойко 

Віра Олександрівна 

спеціаліст відділу 

систематизації законодавства, 

правової роботи та правової 

освіти управління юстиції в 

Івано-Франківській області 

Проведення навчальних 

семінарів для студентів 1-3-х 

курсів. 

13. Гриник 

Тетяна Василівна 

спеціаліст відділу 

систематизації законодавства, 

правової роботи та правової 

освіти управління юстиції в 

Івано-Франківській області 

Проведення навчальних 

семінарів для студентів 1-3-х 

курсів. 

14. Двірська 

Марія Степанівна 

волонтер відділу виховної та 

психолого-педагогічної роботи 

Проведення навчальних 

семінарів для студентів 1-3-х 

курсів. 

15. Вовчук 

Богдан Володимирович 

волонтер відділу виховної та 

психолого-педагогічної роботи 

Проведення навчальних 

семінарів для студентів 1-3-х 

курсів. 

16. Овчар 

Олександр Олегович 

член творчої групи психологів 

міста Івано-Франківська з 

проблеми протидії булінгу та 

насильства 

Проведення навчальних 

семінарів для студентів 1-3-х 

курсів. 

17. Легка  

Валерія Сергіївна 

член творчої групи психологів 

міста Івано-Франківська з 

проблеми протидії булінгу та 

насильства  

Проведення навчальних 

семінарів для студентів 1-3-х 

курсів. 

18. Ліщинська  

Ірина Анатоліївна 

член творчої групи психологів 

міста Івано-Франківська з 

проблеми протидії булінгу та 

насильства  

Проведення навчальних 

семінарів для студентів 1-3-х 

курсів. 

 



 2. Створена комісія з розгляду випадків булінгу в навчальному закладі у 

складі: 

 Голова комісії – проректор з науково-педагогічної роботи Запухляк Р.І. 

Члени комісії: 

 Завідувач відділу виховної та психолого-педагогічної роботи, кандидат 

психологічних наук, доцент Романкова Л.М.; 

 Методист вищої категорії відділу виховної та психолого-педагогічної 

роботи, кандидат психологічних наук, доцент Юрченко З.В.; 

 Методист І категорії відділу виховної та психолого-педагогічної роботи, 

практичний психолог Блашків І.Я. 

 3. Доповнено електронний каталог нормативно-правовими актами з 

питань булінгу та насильства в освітньому середовищі. 

 4. Підготовлено інформативний матеріал щодо проведення навчально-

методичних семінарів для кураторів академічних груп та студентів 1-3 курсів. 

 5. Розроблено опитувальник для учасників освітнього процесу з питань 

безпечності та комфортності університету та освітнього середовища з метою 

запобігання і протидії булінгу (додаток 1). 

 6. Вивчено думку слухачів навчально-методичного семінару за анкетою 

«Проблема булінгу, насильства та мобінгу в освітньому просторі вищої школи» 

(продіагностовано 253 респонденти). 

 7. Вивчено думку студентів за анкетою «Насильство, булінг: прояви в 

студентському середовищі» (продіагностовано 1216 респондентів). 

 8. Проведено тематичні заняття семінару кураторів академічних груп      

1-3-х курсів, заступників з виховної роботи з питань булінгу, насильства та 

мобінгу в закладах освіти (додаток 2). 

 9. Проведено навчально-просвітниці семінари для студентів 1-3-х курсів 

усіх структурних підрозділів університету (додаток 3). 

 10. Розроблено пам’ятку для кураторів «Університет – територія без 

насильства». 

Завідувач відділу виховної та  

психолого-педагогічної роботи                                                   Л.М. Романкова 

http://vvppr.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/129/2019/09/додаток-1.docx
http://vvppr.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/129/2019/09/Додаток-2.docx
http://vvppr.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/129/2019/09/Додаток-3.docx

