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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Положення щодо протидії булінгу (цькуванню) у Одеському
державному аграрному університеті (далі – Положення) регламентує
організацію роботи щодо запобігання та протидії булінгу та розроблене у
відповідності до документів, перелічених у Додатку 1.
1.2. Основною метою щодо протидії булінгу є психологічне, фізичне,
економічне забезпечення та підвищення ефективності освітнього процесу
Одеського державного аграрного університету (далі – ОДАУ), формування
негативного ставлення до булінгу, захист психологічного здоров’я і
соціального благополуччя всіх його учасників: здобувачів вищої освіти,
педагогічних і науково-педагогічних працівників, співробітників.
1.3. Головними завданнями є ознайомлення здобувачів вищої освіти з
поняттям «булінг», 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 із навколишнім світом;
підвищення рівня самосвідомості студентів, встановлення зв’язку із власним
внутрішнім «я» та один із одним; вміння вільно виражати почуття.
1.4. Робота щодо протидії булінгу базується на ряді концептуальних
положень Конституції України, законах України «Про освіту», «Про вищу
освіту», Закону України «Про запобігання та протидію домашньому
насильству», Закону України «Про внесення змій до деяких законодавчих
актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», наказів Міністерства
освіта і науки України, рішень Вченої ради університету, з урахуванням
органічного взаємозв’язку процесу навчання та виховання.
ІІ. ФОРМИ ТА ОЗНАКИ БУЛІНГУ
2.1. Виходячи із практичних спостережень, можна визначити такі форми
булінгу:
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- фізичний булінг – умисні поштовхи, удари, стусани, побої, нанесення
інших тілесних ушкоджень, різного виду знущання, образливі жести або дії,
пошкодження особистих речей та інші дії з майном (крадіжка, грабіж, ховання
особистих речей жертви), фізичні приниження та ін.;
- сексуальний булінг є підвидом фізичного та означає дії сексуального
характеру. Його важко розпізнати, тому що жертва сексуального булінгу
панічно боїться розповісти про це дорослим, замикається в собі, постійно
плаче на самоті, категорично відмовляється надавати будь-яку інформацію,
може вчиняти спроби суїциду.
- психологічний булінг – насильство, пов’язане з дією на психіку, що
завдає психологічного травмування шляхом словесних образ або погроз,
переслідування,

залякування,

якими

навмисно

заподіюється

емоційна

невпевненість жертви. До цієї форми можна віднести:
– вербальний булінг: образливе ім’я, з яким постійно звертаються до
жертви, обзивання, поширення образливих чуток, словесне приниження,
бойкот та ігнорування, залякування, використання агресивних жестів та
інтонацій голосу для примушування жертви до здійснення певних дій,
систематичні кепкування з будь-якого приводу;
– кібербулінг – новітній спосіб знущання з використанням електронних
засобів комунікації, який включає приниження та цькування за допомогою
мобільних телефонів, гаджетів, Інтернету.
2.2. Типовими ознаками булінгу (цькування) є:
- систематичність (повторюваність) діяння;
- наявність сторін – кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу),
спостерігачі (за наявності);
- дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної
та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування
потерпілого інтересам кривдника та/або спричинення соціальної ізоляції
потерпілого.
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IІІ.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
В КОНТЕКСТІ ПРОТИДІЇ НАСИЛЬСТВУ
3.1. Права і обов’язки керівника ОДАУ.
Відповідно до статті 26 ЗУ «Про освіту», ректор ОДАУ забезпечує
створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від
насильства та булінгу (цькування), у тому числі:
-

затверджує та оприлюднює план заходів, спрямованих на запобігання
та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти, з урахуванням
пропозицій територіальних органів (підрозділів) Національної поліції
України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я,
головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну правову політику, служб у
справах дітей та центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
розробляє;

-

розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти,
їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про
проведення розслідування; скликає засідання комісії з розгляду
випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами
проведеного розслідування та вживає відповідних заходів реагування;

-

забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психологопедагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його
свідками або постраждали від булінгу (цькування);

-

повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції
України та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в
ОДАУ.
3.2. Права і обов’язки здобувачів освіти.
Відповідно до статті 53 ЗУ «Про освіту» та статті 62 ЗУ «Про вищу

освіту», здобувачі освіти мають право на:
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- повагу людської гідності;
- захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності,
будь-яких

форм

насильства

та

експлуатації,

булінгу

(цькування),

дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають
шкоди здоров’ю здобувача освіти;
- отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка
постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг
(цькування).
Здобувачі освіти зобов’язані:
- поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників
освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;
- відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я
оточуючих, довкілля;
- дотримуватися

установчих

документів,

правил

внутрішнього

розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг
(за його наявності);
- повідомляти керівництво ОДАУ про факти булінгу (цькування)
стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових
працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких
вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших
осіб.
3.3. Права та обов’язки педагогічних, науково-педагогічних і наукових
працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу.
Відповідно до Статті 54 ЗУ «Про освіту», педагогічні, науковопедагогічні та наукові працівники мають право на:
- захист професійної честі та гідності;
- захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та
експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою
ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю.

6

Педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники зобов’язані:
- дотримуватися педагогічної етики;
- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників
освітнього процесу;
- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до
суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості,
патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
- захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких
форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності,
дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають
шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими
особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів,
іншим шкідливим звичкам;
- додержуватися установчих документів та правил внутрішнього
розпорядку ОДАУ, виконувати свої посадові обов’язки;
- повідомляти керівництво ОДАУ про факти булінгу (цькування)
стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових
працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого
вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати
невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування).
3.4. Права та обов’язки батьків неповнолітніх здобувачів освіти
Відповідно до статті 55 ЗУ «Про освіту», батьки здобувачів освіти
мають право:
-

отримувати інформацію про діяльність університету, у тому числі

щодо надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які
постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг
(цькування), про результати навчання своїх дітей (дітей, законними
представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі
освіти та його освітньої діяльності;
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-

подавати керівництву або засновнику університету заяву про

випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника
освітнього процесу;
-

вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу

(цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього
процесу.
Батьки неповнолітніх здобувачів освіти зобов’язані:
- сприяти керівництву ОДАУ у проведенні розслідування щодо
випадків булінгу (цькування);
- виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків
булінгу (цькування) в ОДАУ.
ІV. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ТА ФУНКЦІЇ РОБОТИ,
СПРЯМОВАНІ НА ПРОТИДІЮ БУЛІНГУ
4.1. Цькування дітей з боку однолітків, так званий булінг, – сьогодні
одна з найбільш поширених проблем освітніх організацій, яка істотно
збільшує ризик суїциду серед молоді, призводить до ескалації агресії і
насильства в колективі, зниження успішності, емоційних і невротичних
проблем.
Профілактика булінгу передбачає роботу за такими напрямками:
-

ознайомлення

професорсько-викладацького

складу

ОДАУ

з

особливостями поширення масових негативних явиш серед здобувачів вищої
освіти та загальноприйнятими у світі поняттями «булінг», «третирування»,
«цькування» з огляду на розуміння проблеми насильства над дітьми та його
видами (висвітлення матеріалів на засіданнях кафедр);
- просвітницька робота відділу наукової та виховної роботи серед
студентської молоді щодо попередження насильства з використанням
основних форм просвітницької роботи, а саме: лекційної роботи, міні-лекцій,
круглих столів, бесід, диспутів, годин відкритих думок, усних журналів,
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кінолекторіїв, організації конкурсів, фестивалів, акцій, створення клубів із
правових знань;
-

формування

правосвідомості

і

правової

поведінки

студентів,

відповідальності за своє життя, розвиток активності, самостійності, творчості
здобувачів вищої освіти, створення умов для самореалізації особистості;
- формування у викладачів та батьків навичок ідентифікації насильства
як у своїй поведінці, так і в поведінці дітей з метою формування умінь
виокремлювати існуючу проблему;
- створення в ОДАУ умов недопущення булінгу та відповідного
середовища в освітній установі для профілактики та боротьби з негативними
соціально-педагогічними наслідками цього явища;
- зміцнення захисних сил особистості та організму в протистоянні
цькуванню як для здорових студентів, так і для тих, хто вже має соматичну
або психічну патологію;
- проведення бесід зі здобувачами вищої освіти з метою профілактики
булінгу, виступи провідних спеціалістів у системі профілактичної роботи
щодо подолання різноманітних форм агресивної поведінки серед підлітків.
4.2. Основними функціями щодо протидії булінгу є:
- діагностика – соціальне і психологічне вивчення здобувачів вищої
освіти, викладачів і співробітників, груп і колективів, моніторинг соціальних
процесів та психічного розвитку окремих студентів, визначення причин, що
ускладнюють особистісний розвиток, навчання та взаємини в колективі;
- корекція – здійснення психолого-педагогічних заходів з метою
усунення відхилень у психічному та особистісному розвиткові і поведінці,
подолання

різних

форм

девіантної

поведінки

(у

разі

недостатності

психопрофілактичної роботи та за умови необхідності, своєчасності та
ефективності застосування методів психокорекції та загальної психотерапії);
- реабілітація – надання психолого-педагогічної і соціальної допомоги
студентам, які перебувають у кризовій життєвій ситуації, з метою адаптації їх
до умов навчання в ОДАУ та соціального середовища;
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- профілактика – своєчасне попередження відхилень у психічному та
особистісному

розвиткові,

міжособистісних

стосунках,

запобігання

конфліктним ситуаціям в освітньому процесі, попередження наркоманії,
алкоголізму, суїцидів, расової і соціальної нетерпимості, аморальному способу
життя та ін.;
- психологічна просвіта – підвищення психологічної культури всіх
учасників освітнього процесу – здобувачів вищої освіти, викладачів,
співробітників.
4.3. Використання потенціалу навчальних предметів, які вивчаються в
ОДАУ. Це предмети, які присвячені:
1) здоров’ю, здоровому способу життя та фізичній культурі;
2) особистісному розвитку та плануванню кар’єри.
4.4. Використання методу кейс-стаді в цілях антибулінгової роботи.
Наприклад, викладач пропонує студентам кейси з випадками булінгу.
Завдання полягає в тому, щоб студенти в групах написали кращу кінцівку
наданих

сценаріїв.

Виконана

робота

оцінюється

викладачем

та

одногрупниками за такими критеріями: вираження емпатії до жертви булінгу в
сценарії; запропоновані стратегії для реагування на інцидент; визначені
ресурси для допомоги та підтримки особи; надання реалістичних стратегій для
допомоги створити середовище, яке приймає та поважає відмінності.
4.5.

Виховання

студентської

молоді

здійснюють

відповідно

до

принципів науковості, системності, наступності, природовідповідності та
зв’язку з реальним життям.
V. ТЕХНОЛОГІЇ РЕАГУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ОДАУ НА ВИЯВЛЕНІ
АБО ВСТАНОВЛЕНІ ФАКТИ БУЛІНГУ
5.1. Якщо викладач або інший працівник ОДАУ став свідком булінгу, то
він має повідомити відповідальну особу університету незалежно від того,
поскаржилась йому жертва булінгу чи ні.
5.2. Після отримання звернення від постраждалого відповідальна особа в
письмовій формі інформує Ректора про випадок булінгу.
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5.3. Ректор розглядає таке звернення та з’ясовує всі обставини булінгу.
Надалі він скликує засідання комісії з розгляду випадків булінгу та окреслює
подальші дії. Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий
конфлікт, то очільник закладу зобов’язаний повідомити уповноважені
підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах дітей.
5.4. До складу такої комісії можуть входити викладачі, батьки
постраждалого та булера, представник керівництва ОДАУ та інші зацікавлені
особи.
5.5. У разі, якщо комісія не кваліфікує випадок як булінг, а
постраждалий не згоден із цим, то він може одразу звернутись де органів
Національної поліції України. Але за будь-якого рішення комісії ректор ОДАУ
забезпечує психологічну підтримку всім учасникам випадку.
5.6. Терміни подання та розгляду Заяв
1. Заявники зобов’язані терміново повідомляти ректора ОДАУ про

випадки булінгу (цькування), а також подати Заяву.
2. Рішення про проведення розслідування із визначенням уповноважених

осіб видається протягом 1 робочого дня з дати подання Заяви.
3. Розслідування випадків булінгу (цькування) уповноваженими особами

здійснюється протягом 3 робочих днів з дати видання рішення про
проведення розслідування.
4. За результатами розслідування протягом 1 робочого дня створюється

Комісія та призначається її засідання на визначену дату але не пізніше
чим через 3 робочих дні після створення Комісії.
5. Ректор

ОДАУ

зобов’язаний

повідомити

уповноважені

органи

Національної поліції про кваліфікований Комісією випадок булінгу
(цькування) протягом одного дня.
5.7. У відповідності до ст. 173-4 Кодексу України про адміністративні
правопорушення, в редакції станом на 03.11.2020, штраф за цькування
становить від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів або від 20 до 40 годин
громадських робіт. Якщо булінг вчинено групою осіб або повторно протягом
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року після накладення адміністративного стягнення, штраф буде більшим –
від 100 до 200 мінімумів або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин.
5.8. У відповідності до ч. 5 ст. 173-4 Кодексу України про
адміністративні

правопорушення,

в

редакції

станом

на

03.11.2020,

неповідомлення керівником закладу освіти уповноважених підрозділів органів
Національної поліції України про випадки булінгу учасника освітнього
процесу тягне за собою накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до 1 місяця з
відрахуванням до 20 відсотків заробітку.
VI. Прикінцеві положення
6.1. Положення затверджується на засіданні Вченої ради ОДАУ та
вводиться в дію наказом ректора.
4.2. Зміни та/або доповнення до цього Положення вносяться в порядку,
встановленому до його прийняття.

