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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення про запобігання та протидію боулінгу (цькуванню) 

в Відокремленому структурному підрозділі «Фаховий коледж інженерії та 

управління Національного авіаційного університету» (далі – Положення) 

розроблене відповідно до Декларації ООН про права людини, Конвенції 

ООН про права дитини, Конвенції ООН про боротьбу з дискримінацією в 

галузі освіти, Конституції України, законів України «Про вищу освіту», 

«Про освіту», «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні 

гарантії», «Про охорону дитинства», «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», 

Положенню про КІтУ НАУ. 

1.2. Метою Положення є запобігання та протидія випадкам боулінгу 

(цькуванню) серед здобувачів освіти та працівників Відокремленого 

структурного підрозділу «Фаховий коледж інженерії та управління 

Національного авіаційного університету» (далі – КІтУ НАУ).  

1.3. Офіційне розслідування, висвітлення та розголос факту, що 

порушує ст.173 п.4 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

1.4. Дотримання установчих документів, Правил внутрішнього 

розпорядку КІтУ НАУ.  

1.5. Взаємоповага, гуманність, справедливість, правдивість, 

толерантність, милосердя, доброчесність, що регулюють діяльність, 

поведінку людей, їхню взаємодію та спілкування.  

1.6. Утвердження поваги до суспільної моралі та загальнолюдських 

цінностей.  

1.7. Дотримання норм етикету – ввічливості, тактовності, 

коректності, вихованості.  

1.8. Упровадження морально-етичних принципів запобігання та 

протидії випадкам боулінгу (цькуванню) серед здобувачів освіти та 

працівників коледжу сприяє розбудові демократичного правового 

суспільства в Україні, спрямуванню освіти в коледжі до світових та 

європейських стандартів.  

 

2. УЧАСНИКИ ПРОЦЕСУ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ 

БУЛІНГУ 

2.1. Директор КІтУ НАУ:  затверджує та оприлюднює план заходів, 

спрямованих на запобігання та протидію боулінгу в коледжі;  сприяє 

виконанню заходів з надання соціальних та психолого-педагогічних послуг 

здобувачам освіти, які зазнали шкоди від боулінгу (цькуванню) або стали 

його свідками;  співпрацює з підрозділами Національної поліції України, 
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Кіберполіції щодо випадків боулінгу (цькуванню) в КІтУ НАУ;  сприяє 

створенню безпечного освітнього середовища. 

 2.2. Заступник директора коледжу з виховної роботи забезпечує 

виконання заходів з надання соціальних та психолого-педагогічних послуг 

здобувачам освіти, які вчинили, стали свідками або постраждали від 

боулінгу (цькуванню);  контролює облік випадків та оформлення 

відповідної документації (заяв, протоколів комісії з профілактики 

правопорушень);  бере участь у засіданнях Комісії з профілактики 

правопорушень серед здобувачів освіти коледжу (далі – Комісія КітУ НАУ) 

для розгляду випадків боулінгу (цькуванню), яка за результатами 

проведеного розслідування вживає відповідних заходів;  забезпечує 

реалізацію просвітницького напряму всіх учасників освітнього процесу 

шляхом організації тематичних заходів, консультацій та з метою набуття 

навичок толерантної ненасильницької поведінки спілкування та взаємодії;  

забезпечує прозорість та інформаційну відкритість шляхом формування та 

оприлюднення на веб–сайті результатів роботи комісії з профілактики 

правопорушень;  контролює розміщення на інформаційних стендах 

інформації та нормативно-правових актів з питань протидії боулінгу 

(цькуванню);  розробляє план заходів, спрямованих на запобігання та 

протидію боулінгу (цькуванню);  визначає порядок розгляду заяв про 

випадки боулінгу в КІтУ НАУ;  визначає заходи реагування на доведені 

випадки боулінгу в КІтУ НАУ та відповідальність причетних до них осіб;  

повідомляє підрозділи Національної поліції України, Департамент 

кіберполіції про випадки боулінгу (цькуванню) в коледжі.  

2.3. Завідувачі відділень, куратори груп  здійснюють просвітницьку 

роботу серед здобувачів освіти щодо попередження насильства шляхом 

проведення тематичних заходів: лекцій, круглих столів, бесід, диспутів, 

годин корпоративної культури, організації консультацій практичного 

психолога;  забезпечує виконання заходів щодо надання соціальних та 

психолого-педагогічних послуг здобувачам вищої освіти, які вчинили, 

стали свідками або постраждали від боулінгу (цькуванню);  веде облік 

випадків булінгу та оформлення відповідної документації;  формує навички 

толерантної та ненасильницької поведінки спілкування та взаємодії. 

2.4. Керівники структурних підрозділів коледжу, педагогічні 

працівники, керівники гуртків, спортивних секцій, психолог коледжу 

формують у здобувачів вищої освіти правосвідомість і правову поведінку, 

відповідальність за своє життя, самостійності та прагнення до 

самореалізації;  забезпечують здобувачам освіти захист під час освітнього 

процесу та в позанавчальний час від будь-яких форм насильства та 
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експлуатації, у тому числі булінгу (цькуванню) за будь-якою ознакою, що 

завдають шкоди здоров’ю та психологічному стану;  повідомляють 

адміністрацію коледжу про факти боулінгу (цькуванню) стосовно 

здобувачів освіти, педагогічних працівників та інших осіб, які залучаються 

до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які 

отримали достовірну інформацію від інших осіб;  сприяють адміністрації 

коледжу у проведенні розслідування щодо випадків боулінгу  та виконують 

її рішення і рекомендації.  

2.5. За результатами розслідування Комісією про факти булінгу 

(цькуванню) скликається адміністративна рада коледжу для прийняття 

рішення; Комісія ініціює проведення профілактичних заходів із протидії 

боулінгу та сприяє створенню відповідного середовища для боротьби з 

негативними соціально-педагогічними наслідками цих явищ через 

своєчасне попередження відхилень в особистісному розвиткові, 

міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям в 

освітньому процесі, попередження наркоманії, алкоголізму, расової і 

соціальної нетерпимості;  адміністрація коледжу та створена комісія з 

розслідування мають право залучати зовнішніх експертів, юристів до 

розгляду справи, а також представників Національної поліції України. 

 

3. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ ЗАЯВ ПРО 

ВИПАДКИ БУЛІНГУ 

 3.1. Учасники освітнього процесу подають заяву на ім’я директора 

про випадки боулінгу (цькуванню) стосовно будь-якого учасника 

освітнього процесу.  

3.2. Комісія по розслідуванню вказаних фактів розглядає заяву не 

пізніше як через п’ять робочих днів з дати подання та ухвалює рішення 

щодо проведення розслідування.  

3.3. Комісія проводить повне та неупереджене розслідування 

випадків боулінгу (цькуванню) із залученням учасників (жертви, агресора, 

свідків).  

3.4. Комісія за результатами розслідування приймає відповідне 

рішення, що підтверджується протоколом, та вживає необхідних заходів. 

 

4. ПОРЯДОК РЕАГУВАННЯ НА ДОВЕДЕНІ ВИПАДКИ 

БУЛІНГУ 

4.1. Заступник директора з виховної роботи відповідно до чинного 

законодавства та в межах повноважень здійснює контроль за проведенням 
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просвітницької роботи серед здобувачів освіти щодо запобігання та 

протидії боулінгу. 

4.2. Завідувачі відділень, куратори, практичний психолог надають 

психолого-педагогічну допомогу здобувачам освіти, які вчинили боулінг 

або стали його свідками, чи постраждали від нього.  

4.3. У разі підтвердження факту вчинення повторного боулінгу 

(цькуванню) за результатами розслідування та висновків створеної комісії 

заступник директора з виховної роботи повідомляє про це підрозділи 

Національної поліції України. 

 

5. ГЛОССАРІЙ 

Булінг – цькування учасника освітнього процесу, тобто діяння 

учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, 

економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням 

засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно інших 

учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна 

шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.  

Типовими ознаками булінгу є:  систематичність (повторюваність) 

діяння;  наявність сторін: 1) кривдник (булер), 2) потерпілий (жертва 

булінгу), 3) спостерігачі (свідки за наявності);  дії або бездіяльність 

кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди 

приниження, тривога;  підпорядкування потерпілого інтересам кривдника 

та /або спричинення соціальної ізоляції потерпілого. 

 


