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1 МЕТА І СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

1.1 Положення про запобігання та протидію булінгу у Східноукраїнському національному 

університеті імені Володимира Даля (далі – Положення) розроблено відповідно до вимог 

стандарту ISO 9001:2015 «Quality management systems — Requirements» («Системи 

управління якістю. Вимоги») з метою забезпечення рівних можливостей щодо реалізації прав 

і свобод усіх учасників освітнього процесу, підтримання у Східноукраїнському 

національному університеті імені Володимира Даля (далі – СНУ ім. В. Даля) середовища, 

вільного від булінгу (цькування), дискримінації, сексуальних домагань, принижень честі та 

гідності особи, та іншим проявам неетичної поведінки, формування негативного ставлення 

до булінгу, захист психологічного здоров’я учасників освітнього процесу. 

1.2 Положення є обов’язковим для ознайомлення та виконання науково-педагогічними 

працівниками та здобувачами вищої освіти університету. 

1.3 Для інших працівників СНУ ім. В. Даля Положення носить інформаційний характер. 

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

 Дане Положення розроблено відповідно до: 

-  Конституції України; 

- Закону України «Про освіту»; 

- Закону України «Про вищу освіту»; 

- Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»; 

- Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

протидії боулінгу (цькуванню)»; 

- стандарту ISO 9001:2015 «Quality management systems — Requirements» («Системи 

управління якістю. Вимоги»); 

- Наказу МОНУ від 28.12.2019 №1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу 

(цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти» 

 

3 ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ТА ПРИЙНЯТІ СКОРОЧЕННЯ 

 У даному Положенні застосовано терміни в наступних значеннях: 

Булінг (цькування) - 

діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, 

які полягають у психологічному, фізичному, економічному, 

сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням 

засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно  

особи та (або) такою особою стосовно інших учасників 

освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була 

заподіяна шкода психічному або фізичному здоров'ю 
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потерпілого. 

Кривдник  - особа, яка вчинила насильство у будь-якій формі. 

Потерпілий (жертва булінгу) - учасник освітнього процесу, щодо якої було вчинено 

булінг (цькування). 

спостерігачі -  
свідки та (або) безпосередні очевидці випадку булінгу 

(цькування). 

сторони булінгу (цькування) - 
безпосередні учасники випадку: кривдник (булер), 

потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності). 

Економічне насильство - 

форма насильства, що включає умисне позбавлення їжі, 

одягу, іншого майна, коштів чи документів або можливості 

користуватися ними, перешкоджання в отриманні 

необхідних послуг, примушування до безоплатної праці, 

інші правопорушення економічного характеру. 

Психологічне насильство - 

форма насильства, що включає словесні образи, погрози, у 

тому числі щодо третіх осіб, приниження, переслідування, 

залякування, інші діяння, спрямовані на обмеження 

волевиявлення особи, якщо такі дії або бездіяльність 

викликали у постраждалої особи побоювання за свою 

безпеку чи безпеку третіх осіб, спричинили емоційну 

невпевненість, нездатність захистити себе або завдали 

шкоди психічному здоров'ю особи. 

Сексуальні домагання -  

дії сексуального характеру, виражені словесно (погрози, 

залякування, непристойні зауваження) або фізично 

(доторкання, поплескування), що принижують чи 

ображають осіб, які перебувають у відносинах освітнього, 

трудового, службового, матеріального чи іншого 

підпорядкування. 

Фізичне насильство -  

форма насильства, що включає ляпаси, стусани, 

штовхання, щипання, шмагання, кусання, а також 

незаконне позбавлення волі, нанесення побоїв, мордування, 

заподіяння тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, 

залишення в небезпеці, ненадання допомоги особі, яка 

перебуває в небезпечному для життя стані, заподіяння 

смерті, вчинення інших правопорушень насильницького 

характеру. 

Кібербулінг -  
форма насильства, що вчиняється за допомогою 

електронних засобів комунікації. 

Протидія насильству - 

система заходів, що здійснюються керівництвом ЗВО, а 

також іншими учасниками освітнього процесу, та 

спрямовані на припинення насильства, надання допомоги 

та захисту Постраждалій особі, а також на належне 

розслідування випадків насильства.  
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У даному Положенні застосовано наступні скорочення: 

НПП- науково-педагогічні працівники. 

ЗВО - заклади вищої освіти. 

СНУ ім. В. Даля - 
Східноукраїнський національний університет імені 

Володимира Даля. 

Положення - 

Положення про запобігання та протидію булінгу у 

Східноукраїнському національному університеті імені 

Володимира Даля. 

 

4 ВСТАНОВЛЕНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

4.1 Вище керівництво СНУ ім. В. Даля несе відповідальність за дотриманням вимог 

документу «Положення про запобігання та протидію булінгу» у СНУ ім. В Даля. 

4.2 Загальну відповідальність про запобігання та протидію булінгу покладено на директорів 

ННІ (деканів факультетів) СНУ ім. В. Даля. 

 

5 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

5.1 До булінгу (цькування) у СНУ ім. В. Даля належать випадки, які відбуваються 

безпосередньо в приміщеннях університету та на прилеглих територіях (включно з 

навчальними приміщеннями, приміщеннями для занять спортом, проведення заходів, 

коридорами, роздягальнями, вбиральнями, душовими кімнатами, їдальнею тощо) та (або) за 

межами закладу освіти під час заходів, передбачених освітньою програмою, планом роботи 

та інших освітніх заходів, що організовуються за згодою керівника закладу освіти, в тому 

числі дорогою до (із) закладу освіти. 

5.2 Ознаками булінгу (цькування) є систематичне вчинення учасниками освітнього процесу 

діянь стосовно особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, в 

тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, а саме: 

- умисне позбавлення їжі, одягу, коштів, документів, іншого майна або можливості 

користуватися ними,  перешкоджання в отриманні освітніх послуг, примушування до 

праці та інші правопорушення економічного характеру; 

- словесні образи, погрози, у тому числі щодо третіх осіб, приниження переслідування, 

залякування, інші діяння, спрямовані на обмеження волевиявлення особи; 

- будь-яка форма небажаної вербальної, невербальної чи фізичної поведінки 

сексуального характеру, зокрема принизливі погляди, жести, образливі рухи тіла, образи, 

жарти, поширення образливих чуток; 
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- будь-яка форма небажаної фізичної поведінки, зокрема ляпаси, штовхання, шипання, 

кусання, завдання ударів; 

- інші правопорушення насильницького характеру. 

5.3 Головними завданнями є:  

-  ознайомлення   здобувачів   освіти,   отримувачів   освітніх   послуг, співробітників 

університету з поняттям булінгу, його видами та проявами;  

- навчання конструктивним формам спілкування, поведінкових реакцій;  

- зняття   деструктивних   елементів   у   поведінці;   творче   вирішення конфліктних 

ситуацій;  

- усвідомлення і прийняття відмінностей; 

- розвиток адекватного рівня самооцінки й самоконтролю;  

- формування навичок саморегуляції, внутрішніх афективних процесів та емоційної 

адекватності у контактах студентів з навколишнім світом;  

- підвищення рівня самосвідомості здобувачів освіти, отримувачів освітніх послуг, 

співробітників закладу, встановлення зв'язку із власним внутрішнім «я» та один з одним;  

- вміння вільно виражати почуття. 

5.4 Проявами,   які   можуть   бути   підставами   для   підозри   в   наявності випадку булінгу 

(цькування) учасника освітнього процесу у закладах вищої освіти, є: 

- замкнутість,   тривожність,   страх   або,   навпаки,   демонстрація   повної відсутності 

страху, ризикована, зухвала поведінка; 

- неврівноважена поведінка; 

- агресивність, напади люті, схильність до руйнації, нищення, насильства; 

- різка зміна звичної поведінки; 

- уповільнене мислення, знижена здатність до навчання; 

- відлюдкуватість, уникнення спілкування; 

- занижена самооцінка, наявність почуття провини; 

- поява швидкої втомлюваності, зниженої спроможності до концентрації уваги; 

- демонстрація страху перед появою інших учасників освітнього процесу; 

- схильність до пропуску навчальних занять; 

- відмова відвідувати заклад освіти з посиланням на погане самопочуття; 

- депресивні стани; 

- аутоагресія (самоушкодження); 

- суїцидальні прояви; 

- явні фізичні ушкодження та (або) ознаки поганого самопочуття (нудота, головний біль, 

кволість тощо); 
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- намагання приховати травми та обставини їх отримання; 

- скарги   здобувача   освіти   на   біль   та   (або)   погане   самопочуття; 

- пошкодження чи зникнення особистих речей; вимагання особистих речей, їжі, грошей; 

- наявність   фото-,   відео-   та   аудіоматеріалів   фізичних   або   психологічних 

знущань, сексуального (інтимного) змісту; 

- наявні пошкодження або зникнення майна та (або) особистих речей; 

- ізоляція,   виключення   з   групи,   небажання   інших   учасників   освітнього процесу 

спілкуватися. 

 

6 ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЮ) 

 

6.1 Діяльність   щодо   запобігання   та   протидії   булінгу   (цькуванню)   у СНУ ім. Даля є 

постійним системним процесом, спрямованим на: 

-  визначення   та   реалізацію   необхідних   заходів,   способів   і   методів запобігання 

виникненню булінгу (цькування) та (або) потенційних ризиків його виникнення; 

- виявлення   булінгу   (цькування)   та   (або)   потенційних   ризиків   його виникнення; 

- визначення   та   реалізацію   необхідних   заходів,   способів   і   методів вирішення. 

ситуацій булінгу (цькування) та/або усунення потенційних ризиків його виникнення. 

6.2 Завданнями   діяльності   щодо   запобігання   та   протидії   булінгу (цькуванню) у 

закладі є: 

- створення безпечного освітнього середовища, що включає психологічну та фізичну 

безпеку учасників освітнього процесу; 

- визначення стану, причин і передумов поширення булінгу (цькування) в університеті; 

- підвищення   рівня   поінформованості   учасників   освітнього   процесу   про булінг 

(цькування); 

- формування в учасників освітнього процесу нетерпимого ставлення до насильницьких   

моделей   поведінки,   усвідомлення   булінгу   (цькування)   як порушення прав людини; 

- заохочення   всіх   учасників   освітнього   процесу   до   активного   сприяння 

запобіганню булінгу (цькуванню). 

6.3 До   заходів,   спрямованих   на   запобігання   та   протидію   булінгу (цькуванню) 

належать заходи щодо: 

- організації належних заходів безпеки відповідно до законодавства; 

- організації безпечного користування мережею Інтернет під час освітнього процесу; 

- контролю   за   використанням   засобів   електронних   комунікацій здобувачами освіти 

під час освітнього процесу; 
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- розвитку   соціального   та   емоційного   інтелекту   учасників   освітнього процесу, 

зокрема: розуміння   та   сприйняття   цінності   прав   та   свобод   людини,   вміння 

відстоювати свої права та поважати права інших; 

- розуміння та сприйняття принципів рівності та недискримінації, поваги до гідності   

людини,   толерантності,   соціальної   справедливості,   доброчесності, вміння втілювати 

їх у власні моделі поведінки; 

- здатності   попереджувати   та   розв'язувати   конфлікти   ненасильницьким шляхом; 

- відповідального   ставлення   до   своїх   громадянських   прав   і   обов'язків, пов'язаних 

з участю в суспільному житті; 

- здатності визначати, формулювати та аргументовано відстоювати власну позицію,   

поважаючи   відмінні   від   власних   думки/позиції,   якщо   вони   не порушують прав та 

гідності інших осіб; 

- здатності критично аналізувати інформацію, розглядати питання з різних позицій, 

приймати обґрунтовані рішення; 

- здатності до комунікації та вміння співпрацювати для розв'язання різних суспільних 

проблем, зокрема шляхом волонтерської діяльності тощо; 

- підвищення рівня обізнаності  учасників  освітнього процесу  про булінг (цькування), 

його причини та наслідки, порядок реагування на випадки булінгу (цькування) тощо; 

 

7 ПОРЯДОК РЕАГУВАННЯ НА ДОВЕДЕНІ ВИПАДКИ БУЛІНГУ ТА 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРИЧЕТНИХ ОСІБ 

7.1 Учасники освітнього процесу можуть повідомити про випадок булінгу (цькування), 

стороною якого вони стали або підозрюють про його вчинення стосовно особи та (або) 

такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу або про який отримали 

достовірну інформацію, вище керівництво та директорів ННІ (деканів факультетів) СНУ ім. 

В. Даля.  

7.2 Вище керівництво університету у разі отримання заяви про випадок булінга (цькування): 

- за потреби викликає бригаду швидкої медичної допомоги для надання екстреної 

медичної допомоги; 

- скликає засідання тимчасової комісії з розгляду випадку булінгу (цькування) не пізніше 

ніж упродовж трьох робочих днів з дня отримання заяви; 

Відповідальність причетних осіб щодо булінгу (цькування) здійснюється відповідно до 

законодавства України. 
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8 ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ ЗАЯВ ПРО ВИПАДКИ 

БУЛІНГУ(ЦЬКУВАННЯ) 

8.1 В університеті заяви або повідомлення про випадок булінгу або підозру щодо його 

вчинення приймає ректор. Склад тимчасової комісії затверджується наказом ректора.  

8.2 Склад комісії формується з урахуванням основних завдань комісії. Комісія складається з 

голови, заступника голови, секретаря та не менше п’яти її членів. До складу комісії входять 

педагогічні (науково-педагогічні) працівники, у тому числі представники кафедр психології 

та соціології і кафедр правознавства.  

8.3 Голова комісії визначає функціональні обов’язки кожного члена комісії.  

8.4 Секретар комісії забезпечує підготовку проведення засідань комісії та матеріалів, що 

підлягають розгляду на засіданнях комісії, ведення протоколу засідань комісії. 

8.5 Член комісії має право: 

- ознайомлюватися з матеріалами, що стосуються випадку булінгу (цькування), брати 

участь у їх перевірці;  

- подавати пропозиції, висловлювати власну думку з питань, що розглядаються; 

- брати участь у прийнятті рішення шляхом голосування; 

- висловлювати окрему думку усно або письмово; 

- вносити пропозиції до порядку денного засідання комісії. 

8.6 Член комісії зобов’язаний: 

- особисто брати участь у роботі комісії; 

- не розголошувати стороннім особам відомості, що стали йому відомі у зв’язку з участю 

у роботі комісії, і не використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб; 

- виконувати в межах, передбачених законодавством та посадовими обов’язками, 

доручення голови комісії;  

- брати участь у голосуванні. 

8.7 Метою  діяльності  комісії  є  припинення  випадку  булінгу  (цькування)  в  закладі  

освіти; відновлення  та  нормалізація  стосунків,  створення  сприятливих  умов  для  

подальшого  здобуття освіти у групі, де стався випадок булінгу (цькування); з’ясування 

причин, які призвели до випадку булінгу (цькування), та вжиття заходів для усунення таких 

причин; оцінка потреб сторін булінгу  (цькування)  в  соціальних  та  психолого-педагогічних  

послугах  та  забезпечення  таких послуг. 

8.8 Діяльність комісії здійснюється на принципах: 

- законності; 

- верховенства права; 

- поваги та дотримання прав і свобод людини; 
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- неупередженого ставлення до сторін булінгу (цькування); 

- відкритості та прозорості; 

- конфіденційності та захисту персональних даних; 

- невідкладного реагування; 

- комплексного підходу до розгляду випадку булінгу (цькування); 

- нетерпимості до булінгу (цькування) та визнання його суспільної небезпеки. 

Комісія у своїй діяльності забезпечує дотримання вимог Законів України «Про 

інформацію», «Про захист персональних даних». 

8.9 До завдань комісії належать: 

- збір інформації щодо обставин випадку булінгу (цькування), зокрема пояснень сторін 

булінгу (цькування);   

- експертних висновків (за наявності), якщо у результаті вчинення булінгу (цькування) 

була завдана  шкода  психічному  або  фізичному  здоров’ю  потерпілого;   

- інформації,  збереженої  на технічних засобах чи засобах електронної комунікації 

(Інтернет, соціальні мережі, повідомлення тощо);  

- іншої інформації, яка має значення для об’єктивного розгляду заяви; 

- розгляд  та  аналіз  зібраних  матеріалів  щодо  обставин  випадку  булінгу  (цькування)  

та прийняття рішення про наявність/відсутність обставин, що обґрунтовують інформацію, 

зазначену у заяві. 

У разі прийняття рішення комісією про наявність обставин, що обґрунтовують 

інформацію, зазначену у заяві, до завдань комісії також належать: 

- оцінка потреб сторін булінгу (цькування) в отриманні соціальних та психолого-

педагогічних послуг та забезпечення таких послуг; 

- визначення причин булінгу (цькування) та необхідних заходів для усунення таких 

причин; 

- визначення  заходів  виховного  впливу  щодо  сторін  булінгу  (цькування)  у  групі,  де 

стався випадок булінгу (цькування); 

- моніторинг  ефективності  соціальних  та  психолого-педагогічних  послуг,  заходів  з  

усунення причин булінгу (цькування), заходів виховного впливу та корегування (за 

потреби) відповідних послуг та заходів; 

- надання  рекомендацій  для  педагогічних  (науково-педагогічних)  працівників  закладу  

освіти щодо  доцільних  методів  здійснення  освітнього  процесу  та  інших  заходів  з  

малолітніми  чи неповнолітніми  сторонами  булінгу  (цькування),  їхніми  батьками  або  

іншими  законними представниками. 
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8.10 Формою  роботи  комісії  є  засідання,  які  проводяться  у  разі  потреби.  Дату,  час  і  

місце проведення засідання комісії визначає її голова. 

8.11 Засідання комісії є правоможним у разі участі в ньому не менш як двох третин її 

складу. 

8.12 Рішення з питань, що розглядаються на засіданні комісії, приймаються шляхом 

відкритого голосування більшістю голосів від затвердженого складу комісії. У разі рівного 

розподілу голосів голос голови комісії є вирішальним. 

8.13 Особи,  залучені  до  участі  в  засіданні  комісії,  зобов’язані  дотримуватись  

принципів діяльності  комісії,  зокрема  не  розголошувати  стороннім  особам  відомості,  що  

стали  їм  відомі  у зв’язку з участю у роботі комісії, і не використовувати їх у своїх інтересах 

або інтересах третіх осіб. 

Особи, залучені до участі в засіданні комісії, під час засідання комісії мають право: 

- ознайомлюватися з матеріалами, поданими на розгляд комісії; 

- ставити питання по суті розгляду; 

- подавати пропозиції, висловлювати власну думку з питань, що розглядаються. 

8.14 Голова комісії доводить до відома учасників освітнього процесу рішення комісії згідно 

з протоколом засідання та здійснює контроль за їхнім виконанням. 

8.15 Строк  розгляду  комісією  заяви  або  повідомлення  про  випадок  булінгу  (цькування)  

в університеті та виконання нею своїх завдань не має перевищувати десяти робочих днів із 

дня отримання заяви або повідомлення керівником університету. 


