
Одеська національна академія 
харчових технологій  

Звіт про проведення заходів щодо попередження 
випадків булінгу за 2020 рік 



Інормаційні бесіди щодо юридичної 
відповідальності за цькування 

Студенти ОНАХТ зі жвавим інтересом 
обговорювали лекцію щодо 
відповідальності за цькування. Захід 
відбувся у дружній зацікавленій атмосфері. 
Інформаційну бесіду провів доцент 
кафедри Шишко О.Г. 



ТРЕНІНГ З ПРОТИДІЇ БУЛІНГУ: «ДО ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ 
ЧЕРЕЗ ЗНАННЯ ПСИХОЛОГІЇ І СОЦІОНІКИ» 

 

• 23 квітня 2020 року, 11.30 для студентів академії та коледжів 

• був проведений семінар-практикум (Ідентифікатор конференції: 664 220 4748  

• Код доступу: 5iTYQg). 

• Тема семінару-практикуму: БУЛЛІНГ: ДО ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ ЧЕРЕЗ ЗНАННЯ ПСИХОЛОГІЇ І СОЦІОНІКИ. 

• З доповідями виступили наступні студенти: Бахчеван Вероніка (ЕМ 261), Знаменський Іван (ЕМ 261),  Леонова Марина (ЕМ 381), Коваль 
Дмитро (ЕМ 381), Костенюк Анастасія (ЕМ 381) та Мальчева Асіят (Ем 381).  

• У семінарі-практикумі взяли участь  Соловей А.О., завідувач кафедри, викладачі- Осадча І.А., Орлова  В.О., Мордовець М.В. 

 



Проведення круглого столу на тему: «Булінг та 
мобінг як нові форми насилля сучасності» 

• Старший викладач кафедри 
Осадча І.А. разом зі студентами 
провели круглий стіл на тему: 
«Булінг та мобінг як нові форми 
насилля сучасності». 

• Студенти академії жваво 
обговорювали питання протидії 
булінгу та мобінгу в освітньому 
середовищі.  



Лекція головного спеціаліста відділу «Третє одеське бюро правової 
допомоги «Одеського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги»  Тетяни Дімової 
• Конференція: «Запобігання та протидія булінгу в навчальних закладах. Порядок надання безоплатної правової допомоги» 

•  30 вересня 2020 р. о 13.00  відбулась студентська конференція :”Запобігання та протидія булінгу в навчальних закладах. Порядок надання 
безоплатної правової допомоги” для студентів академії та фахових коледжів ОНАХТ. 

• Організатори конференції – старші викладачі кафедри  соціології, філософії і права Осадча І.А., та  Ботіка Т.С. Гостем конференції була головний 
спеціаліст відділу “Третє одеське бюро правової допомоги “Одеського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги»  Тетяна Дімова, яка доповіла про головні напрямки роботи з запобігання та протидія булінгу в навчальних закладах. 

• В конференції взяли участь близько 50 студентів, викладачі коледжів, кафедри, завідувач кафедри Соловей А.О., заступники директорів 
коледжів ОНАХТ, проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, соціальних питань, оздоровлення та спорту, кандидат технічних наук, 
доцент Кананихіна О.М. 

• Конференція  відбулася в режимі онлайн на платформі Zoom (з метою запобігання поширенню гострих респіраторних хвороби COVID-19). 

 

http://socist.onaft.edu.ua/?p=7200


Семінар-практикум «Правова та 
правомірна поведінка людини»  

 



• 26 листопада 2020 року доцент кафедри  соціології, філософії і 
права М.В. Мордовець провела семінар-практикум «Правова та 
правомірна поведінка людини» в розрізі питань протидії булінгу 

• Студенти груп  ЕМ 371, 372  Валентина Новікова, Анастасія 
Бондаренко і Кірил Манженов  підготували  доповіді на тему 
«Правова та правомірна поведінка людини».  

• Захід відбувся у дружній зацікавленій атмосфері.  Також  на заході 
була присутня  старший викладач кафедри СФіП Орлова В.О. 

 


