
Звіт  

про виконання плану заходів щодо попередження випадків булінгу  

в ОНАХТ за 2021 рік 

 

Протягом березня 2021 року на факультеті технології зерна і зернового 

бізнесу була проведена кураторська година для студентів 1-3 курсів, 

присвячена  протидії булінгу. 

 

 

В Одеський національний академії харчових технологій  протягом березня 

– початку квітня 2021 року  на факультеті технології вина та туристичного 

бізнесу відбулась єдина кураторська година «СТОП БУЛІНГ». 

 

 

В період  з березня по квітень 2021 року  на факультеті Економіки, бізнесу 

і контролю Одеської національної академії харчових 

технологій,  були  проведені заходи щодо протидії булінгу згідно плану , на 



тему: « Стоп булінг».  У заході  прийняли   участь  академічні групи 

факультету.  У 2019 року вступили в силу норми закону «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», 

який визначає поняття булінгу. Напередодні початку нового навчального 

року, Міністерство юстиції України продовжує інформування в рамках 

кампанії  #СтопБулінг. 

 

 

8 вересня 2021 року доц. кафедри СФіП канд. юр. наук Орлова В.О. на 

факультеті менеджменту, маркетингу і логістики провела інформаційну 

бесіду: «Стоп булінг. Зупинимо цькування». 

 

 



8 вересня  2021 року старший  викладач кафедри СФіП, Осадча І.А. згідно 

плану «Правове виховання студентів ОНАХТ» провела бесіду  щодо питання 

адміністративної відповідальності за вчинення боулінгу. Також, студенти 

поділилися своїми враженнями від перегляду  документального фільму 

американського режисера Лі Гірша «Булер» та художнього фільму « Джовані  

балет на воді»  

 

 

1 жовтня 2021 року на факультеті Нафти, газу та екології була проведена 

загально-факультетська кураторська година на тему «Протидія булінгу». 

 

 



В період з вересня по жовтень 2021 року  на факультеті Економіки, бізнесу 

і контролю Одеського національного технологічного 

університету,  були  проведені заходи щодо протидії булінгу, згідно плану. У 

заході  прийняли   участь   групи факультету.   

 

8 жовтня на факультеті Менеджменту маркетингу і логістики куратори 

разом зі студрадою факультету провели круглий стіл «Ми проти булінгу!» з 

метою ознайомлення студентів з поняттям «булінг», вироблення системи дій 

при виникненні булінгу у навчальному закладі та розвитку впевненості у 

собі, психологічної компетентності. 

 



В Одеський національний академії харчових технологій протягом жовтня – 

початку листопаду 2021 року  на факультеті технології вина та 

туристичного бізнесу відбулась єдина кураторська година «СТОП БУЛІНГ». 

 


