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І. ЗАГ АЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Положення розроблено на підставі Конституції України, Законів 

України «Про освіту» від 05.09.2017 N2 2145-VIII, «Про вищу освіту» від 
01.07.2014 N21556-VII, із змінами, внесеними згідно із Законами, «Про 

запобігання корупції» від 14.10.2014 р. N21700-VII, «Про засади запобігання 
та протидії дискримінації в Україні» від 06.09.2012 р. N2 5207-VI, «Про 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 08.09.2005 р. 
N2 2866-IV, Методичних рекомендацій щодо запобігання та врегулювання 
конфлікту інтересів, затверджених рішенням Національного агентства з 

питань запобігання корупції від 29.09.2017 N2 839, Наказу Міністерства 
освіти і науки України N2 1646 від 28.12.2019 «Деякі питання реагування на 
випадки булінгу, (цькування) та застосування заходів виховного впливу в 

закладах освіти», статуту ЗБО «Міжнародний науково-технічний університет 

імені академіка Юрія Бугая», інших локальних документів університету. 

1.1 Положення у ЗБО «Міжнародний науково-технічний університет 

імені академіка Юрія Бугая» (далі - Положення) застосовується під час 

трудових відносин та здійсненя освітнього процесу в Університеті. 

Основною метою протидії корупції, дискримінації та сексуальним 

домаганням, булінгу є захист психологічного здоров'я та соціального 

благополуччя усІх учасників освІТнього процесу: здобувачів осюти, 
. . . . . 

ПедаГОГІЧНИХ 1 науКОВО-ПедаГОГІЧНИХ праЦІВНИКІВ. 

1.2 У своїй діяльності ЗБО «Міжнародний науково-технічний 

університет імені академіка Юрія Бугая» (далі- Університет) дотримується 

законодавства У країни в сфері виявлення, протидії та запобігання корупції, 

забезпечення гендерної рівності, протидії дискримінації та сексуальним 

домаганням, протидії булінгу. 

1.3 Головні завдання: 

ознайомлення здобувачів вищої освІТи, співробітників 

університету з поняттям булінгу та способами врегулювання конфліктних 

ситуацій; 

впровадження толерантних форм спілкування, конструктивного 

вирішення конфлікту; 

підвищення рівня культури спілкування та взаємодії здобувачів 

вищої освіти та співробітників університету. 

1.4 У цьому положенні використовуються такі терміни: 
булінг (цькування) - соціальна взаємодія, через яку одна 

людина (іноді кілька) зазнають нападів іншої (іноді кількох) майже щодня 

впродовж тривалого періоду (декількох місяців), що викликає у жертви стан 

безпорадності, тривоги; 



конфлікт - особливий вид взаємодн, в основІ якого лежать 

протилежні і несумісні цілі, інтереси, типи поведінки людей та соціальних 

груп, які супроводжуються негативними психологічними проявами; 

конфліктна ситуація - ситуація, яка об'єктивно містить явні 

передумови для конфлікту, що провокує ворожі дії, конфлікт; 

корупція - використання особою, зазначеною у частині 1 статті 
З Закону України «Про запобігання корупції», наданих їй службових 

повноважень чи пов' язаних з ними можливостей з метою одержання 

неправамірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття 

обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно 

обіцянка/пропозиція чи надання неправамірної вигоди особі, зазначеній у 

частині 1 статті З Закону України «Про запобігання корупції», або на їі 
вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу 

до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи 

пов' язаних з ними можливостей; 

корупційне правопорушення - діяння, що містить ознаки 

корупції, вчинене особою, зазначеною у частині 1 статті З Закону України 
«Про запобігання корупції», за яке законом встановлено кримінальну, 

дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність; 

регулювання конфлікту це вид діяльності суб'єкта 

управшння, спрямований на послаблення та обмеження конфлікту, 

забезпечення його розвитку до вирішення: признання реальності конфлікту 

конфліктуючими сторонами; легітимізація конфлікту (досягнення угоди між 

конфліктуючими сторонами стосовно дотримання встановлених норм і 

правил конфліктної взаємодії); інституалізація конфлікту (створення 

відповідних органів, робочих груп для регулювання конфліктної взаємодії); . ... . 
сексуальНІ домагання - дн сексуального характеру, виражею 

словесно (погрози, залякування, непристойні/небажані пропозиції та/або 

зауваження, жарти, повідомлення та листи, демонстрація зображень тощо) 

або фізично (небажані доторкання та поплескування тощо), що принижують 

чи ображають особу, яка перебуває у відносинах трудового, службового, 
. . . . 

матерІального, освпнього чи шшого ПІдпорядкування. 

1.5 Застосування даного Положення не виключає можлиюсть 

застосування норм чинного законодавства щодо захисту особою їі прав. 

11. ЗАГ АЛЬНІ ЗАСАДИ ПОЛІТИКИ ЗАПОБІГАННЯ КОНФЛІКТНИМ 
СИТУАЦІЯМ У ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 

2.1. з 

запобігання 

метою попередження булінгу, 

дискримінації та сексуальних 

конфліктних ситуацш, 

домагань заборонено у 



висловлюваннях шд час освпнього процесу, в онлайн 1 друкованих 

матерІалах: 

- вживати вислови, які містять образливі, принизливі твердження щодо 

осіб на підставі статі, зовнішності, одягу, сексуальної орієнтації тощо; 

- дії, наслідком яких є приниження людської гідності за певними 

ознаками або створення стосовно особи чи групи осіб напруженої, ворожої, 

образливої або зневажливої атмосфери; 

- вживати вислови, що містять образи, погрози чи заклики до 

насильства щодо певної особи чи груп на підставі раси, кольору шкіри, 

політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, 

етючного та соціального походження, громадянства, сімейного та 

майнового стану, місця проживання, мови або інших ознак. 

2.2. У разі порушення вищезазначених положень щодо запобігання 

конфліктним ситуаціям та протидії булінгу, адміністрація Університету має 

право вжити адмtюстративю заходи. 

3. РЕАГУВАННЯ НА ВИЯВЛЕНІ АБО ВСТАНОВЛЕНІ 

КОНФЛІКТНІ СИТУАЦІЇ ТА ФАКТИ БУЛІНГУ 

3.1. У разі виявлення конфліктної ситуації або булінгу (цькування) 

здобувачу вищої освіти або співробітнику університету потрібно у 

письмовій формі повідомити ректора університету. (Заява. Додаток 1) 

3.2. Ректор університету розглядає звернення та призначає Комісію 

при виникненні кофліктної ситуації або булінгу для з'ясовання усіх 

обставин події. 

З .З. До складу комісії можуть входити проректор з навчально

методичної роботи, працівники, психолог та інші особи. Комісія складається 

із п'яти осіб. 

lV. ПРОЦЕДУРИ ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ 

4.1 Після отримання заяви про конфліктну ситуацію, або випадки 

булінгу Комісія обирає неформальну або формальну процедуру, 
... 

врегулювання ситуацн. 

4.1.1. Неформальна процедура. 

У визначену дату Комісія зустрічається з учасниками конфлікту і 

вивчає ситуацію що склалася, надає консультації обом сторонам, пропонує 

способи врегулювання конфлікту (якщо це не передбачає прийняття 



адміністративних/ дисциплінарних рішень адміністрацією Університету). 

У разі досягнення сшльного р1шення неформальна процедура 

завершується. За результатами проведення неформальної процедури 

оформлюється доповідна записка на імя ректора університету за підписом 

голови комісії (Доповідна записка. Додаток 2) 

4.2 Формальна процедура. 

Якщо шляхом неформальної процедури не було врегульовано конфлікт, 

або сторони конфлікту відмовилися від неформальної процедури, 

застосовується формальний шлях реагування на конфліктну ситуацію. Про 

проведення формальної процедури повідомляється ректор Університету 

через подання доповідної записки (Доповідна записка. Додаток 2). 

-

За формальною процедурою після отримання зареєстрованої заяви, 

Комісія протягом 3 робочих днів проводить засідання, на якому 

розглядаються деталі конфлікту. Комісія призначає дату проведення 

засідання за участі сторін конфлікту, що не може перевищувати 10 

календарних дюв з моменту отримання заяви. 

За результатами проведення формальної процедури оформлюється 

рішення у письмовій формі, яке підписується всіма членами Комісії та 

сторонами конфлікту, кожна з яких отримує примірник рішення (Протокол. 

Додаток 3). 

На підставі рішення Комісії адміністрація Університету приймає 

відповідні рішення, передбачені та дозволені законодавством. 

V. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 
СТОСОВНО ПРОТИДІЇ ТА ЗАПОБІГАННЯ БУЛІНГУ 

(ЦЬКУВАННЮ) ТАВРЕГУЛЮВАННЯ КОФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ 
Таблиця 1 

Права Обов'язки 

захист шд час ОСВІТНЬОГО ПОВІДОМЛЯТИ адм1юстращю 

процесу від булінгу (цькування); університету про конфліктні ситуації, 

- отримання сощальних та факти булінгу (цькування) стосовно 

психолого-педагоГІчних послуг як здобувачів ОСВІТИ, педаГОГІЧНИХ, 

особа, яка постраждала ВІД науково-педагоГІчних та ІНШИХ осіб, 

булінгу (цькування), його 
. . 

стала ЯКІ залучаються до освІТнього процесу, 

СВІДКОМ або вчинила булінг свідками яких вони були особисто або 

(цькування), стала учасником про ЯКІ отримали інформацію ВІД 

конфліктної ситуації інших осіб; 

- захист шд час ОСВІТНЬОГО ПОВІДОМЛЯТИ адм1юстращю 

процесу ВІД будь-яких форм уншерситету про факти булінгу 



насильства та експлуатації, у (цькування) стосовно здобувачів 

тому чисю булінгу (цькування), освІТи, педагоГІчних, науково-
... 

дискримІНацн будь-якою педагоГІчних, наукових 
. . 

ПраЦІВНИКІВ, за 

ознакою, ВІД пропаганди та ІНших осіб, ЯКІ залучаються до 
. . .. 

аГІтацн, що 

здоров'ю 

завдаЮТЬ ШКОДИ ОСВІТНЬОГО процесу, СВІДКОМ ЯКОГО 

вони були особисто або інформацію 

про ЯКІ отримали ВІД ІНших осіб, 

вживати невІДкладних заходІВ для 

припинення булінгу (цькування) 

- подавати заяву про випадки - сприяти унІВерситету у 

булінгу стосовно здобувачів проведеню розеюдування випадКІв 

освІТи або будь-якого ІНшого булінгу; 

учасника освІтнього процесу; - виконувати рІшення та 

- вимагати повного та рекомендації комісії 

неупередженого розеюдування випадКІв булінгу та 

випадКІв булінгу, конфліктних ситуацій в закладі освіти 

ситуацій стосовно здобувачів 

ОСВІТИ або будЬ-ЯКОГО ІНШОГО 

учасника освІтнього процесу 

VI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

з розгляду 

конфліктних 

6.1. Положення з питань врегулювання конфліктних ситуацій та 

протидії булінгу у ЗБО «Міжнародний науково-технічний університет імені 

академіка Юрія Бугая» є локальним нормативно-правовим актом, що 

перебуває у вільному доступі для здобувачів вищої освіти, співробітників 

Університету та усіх зацікавлених осіб. 

6.2. Положення затверджується рішенням Вченої ради Університету та 

вводиться в дію наказом президента Університету. 

6.3. Зміни та доповнення до Положення можуть бути внесені за 

рішенням Вченої ради Університету. 



Додаток 1 
до Положення про врегулювання 

конфліктних ситуації та протидії 

булінгу в ЗВО «Міжнародний 

науково-технічний університет 
імені академіка Юрія Бугая» 

Рекомендована форма заяви 

про реальний/потенційний конфлікт інтересів або випадок булінгу 

Ректору ЗВО «Міжнародний науково

технічний університет імені академіка 

Юрія Бугая» Худолей В.Ю. 

(прізвище, ім'я, по батькові заявника) 

(адреса проживання) 

(контактний телефон ) 

ЗАЯВА 

Зміст заяви викладається довільно. 

Стисло викласти ситуацію, в якій виник реальний/потенційний 

конфлікт інтересів або випадок булінгу. 

Якщо в заяві повідомляється про випадки булінгу (цькування), то 

потрібно вказати обставини, місце, час та яким чином здійснювався булінг 

(цькування). 

Вказати відомості про потерпілого (жертви булінгу), кривдника. 

rдama) (підпис особи, що повідомляє) 



Додаток 2 
до Положення про врегулювання 

конфліктних ситуації та протидії 

булінгу в ЗБО «Міжнародний 

науково-технічний університет 
імені академіка Юрія Бугая» 

Ректору ЗБО 

науково-технічний . . . 
1мею академІка 

Худолей В.Ю. 

«Міжнародний 

уюверситет 

Юрія Бугая 

(прізвище, і м'я, по батькові голови комісії) 

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА 

1. Доводимо до Вашого відома, що під час неформальної 

процедури розляду конфліктної ситуації/випадку булінгу відповідно до 
заяви ____________________________________ __ 

(Прізвище, ім я по батькові заявника) (Дата) 

досягнуто спільне рішення сторін про врегулювання конфлікту. 

2. Доводимо до Вашого відома, що під час неформального розляду 

конфліктної ситуації/випадку булінгу відповідно до заяви 

rПрізвище, ім я по батькові заявника і (Дшпа) 

сторонами конфлікту не досягнуто спільного рішення щодо врегулювання 

конфлікту. Справа розглядатиметься Комісією за формальною процедурою. 

З. Доводимо до Вашого відома, що сторони конфлікту відповідно 
до заяви ____________________________________ ___ 

(Прізвище, ім я по батькові заявника) (Дanzaj 

відмовилися від неформальної процедури розгляду конфліктної ситуації. 

Справа розглядатиметься Комісією за формальною процедурою . 

(дата) (підпис особи, що повідомляє) 



Додаток 3 
до Положення про врегулювання 

конфліктних ситуації та протидії 

булінгу у ЗБО «Міжнародний 

науково-технічний університет 
імені академіка Юрія Бугая» 

ПРОТОКОЛ .N"!! 
засідання комісії з розгляду конфліктних ситуацій або випадків булінгу у 

ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» 

(( » _______ 20_ р . ______________ час год хв 

Підстава : ----- ----- ----- --------------- -----
(від кого і коли надійшло заява або повідомлення про конфліктну ситуаці ю, або випадок булінгу) 

(стислий зміст заяви або повідомлення) 

Присутні : 

Члени комісії ('---- осіб) згідно з наказом про склад комісії від _____ N2 ____ __ 

Інші особи '--- осіб) : 

СЛУХАЛИ : 



І. Порядок денний засідання 

11. Розгляд питань Порядку денного засідання 

ІІІ. Ухвалили рішення про 

потреби сторін конфлікту або боулінгу в соціальних та психолого-педагогічних послугах 

(опис відповідних послуг та відповідальні за їх надання) 

заходи для усунення причин конфлікту або булінгу 

(опис заході в та відповідальні за їх виконання) 

заходи виховного впливу щодо сторін конфлікту або булінгу 

(опис заходів та відповідальні за їх виконання) 

рекомендації для педагопчних (науково-педагогічних) працівників закладу освіти щодо 

ДОЦІЛЬНИХ меТОДІВ здійснеННЯ ОСВІТНЬОГО процесу Та ІНШИХ ЗахОДІВ 

(опис рекомендацій і суб'єктів призначення цих рекомендацій) 

рекомендації для батьків або інших законних представників особи, яка стала стороною 

булінгу 

(опис рекомендацій і суб'єктів призначення цих рекомендацій) 

Голова комісії 

Члени комісії 

Члени комісії 

Члени комісії 


