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План заходів щодо попередження і боротьби із булінгом, дискримінацією та 
сексуальними домаганнями у Запорізькому державному медичному 

університеті на 2020-2021 навчальний рік

№
з/п

Зміст заходу Відповідальний Термін
проведення

1 Створення на сайті Запорізького 
державного медичного університету 
сторінки «Попередження і боротьба з 
булінгом, дискримінацією та 
сексуальними домаганнями» з 
розміщенням основних нормативних 
документів щодо протидії цьому явищу

Голова комісії,
помічник
ректора

1 квартал 
2021 року

2 Періодичне оновлення сторінки 
«Попередження і боротьба з булінгом, 
дискримінацією та сексуальними 
домаганнями»

Голова комісії,
помічник
ректора

За потреби

3 Розробка і проведення анкетування 
серед студентів та викладачів для 
виявлення проявів булінгу, 
дискримінації та сексуальних домагань

Заступник декана
І медичного
факультету,
представник
студентського
самоврядування

Березень
2021 р.

4 Інструктування науково-педагогічних і 
педагогічних працівників «Про порядок 
дій персоналу при зіткненні з 
випадками булінгу, дискримінацією та 
сексуальними домаганнями в закладі 
вищої освіти»

Представник
юридичного
відділу

Квітень
2021 р.

5 Кінолекторій «Попередження булінгу, 
дискримінації та сексуальних 
домагань»

Заступник декана 
III медичного 
факультету

Травень
2021 р.

6 Інструктивні бесіди зі студентами 3 
питань форм, причин, заходів 
запобігання, протидії булінгу, 
дискримінації та сексуальним 
домаганням

Заступник декана 
II медичного 
факультету

червень
2021 р.



7 Консультпункт «Інформаційна 
скринька довіри»

Студентська рада 3 квітня 
2021р.та 
упродовж 
року

8 Співробітництво з провідними 
спеціалістами у системі профілактичної 
роботи щодо запобігання булінгу, 
дискримінації та сексуальним 
домаганням серед молоді

Голова комісії Протягом
року

9 Консультації психолога щодо протидії 
проявам фізичного і психологічного 
насильства, приниження честі та 
гідності, дискримінації

Кафедра 
психіатрії, 
психотерапії, 
загальної та 
медичної 
психології, 
наркології та 
сексології

Протягом
року

10 Засідання філософського клубу 
«Логос» з тематикою «Агресія як 
соціально-філософський феномен 
сучасності», «Аналітика мортідо та 
деструдо: психоаналітична традиція»

Кафедра
суспільних
дисциплін

Двічі на 
навчальний 
рік (1-й та 2-й 
семестр)

11 Засідання круглого столу за участю 
викладачів кафедри суспільних 
дисциплін ЗДМУ, кафедри психіатрії, 
психотерапії, загальної та медичної 
психології, наркології та сексології 
ЗДМУ, факультету соціології та 
управління ЗНУ щодо проблематики 
пов’язаної з булінгом, дискримінацією 
та сексуальними домаганнями

Кафедра
суспільних
дисциплін

Травень 2021

12 Відкрита актова лекція проф. Утюж І.Г. 
«Психоаналітична інтерпретація 
мортідо та деструдо»

Проф. Утюж І.Г., 
кафедра 
суспільних 
дисциплін

Травень 2021

Г олова комісії Л.Г. Черковська


