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1 МЕТА I СФЕРА ЗАСТОСУВАНIIЯ
1.1 Порядок подtlння та розгляду (з дотриманням конфiденцiйностi) зtцв про випадки

булiнгу (цькування) в Iвано-Франкiвському нацiональному медичному унiверситетi
(далi - Порядок) регламентуе органiзацiю роботи щодо запобiгання та протидii булiнгу
в Унiверситетi, визначае процедуру подання та розгляду зfuIв про випадки булiнгу
(цькуванню) в Унiверситетi.

|.2 Порядок поширюеться на Bcix учасникiв освiтнього процесу.

. 2 нормАтивнI посилАння ;

Чинний Порядок розроблено вiдповiдно до:
а) Закону УкраiЪи uПро ocBiTy>
Ь) Закону Украiни кПро вищу ocBiTy>
с) Закону Украни ппро запобiгання та протидiю домаrпньому насильству),
d) Закону Украrъи кпро внесення змiн до деяких зtконодавчих akTiB Украiни щодо

протидii боулiнгу (цькуванню)>
е) НакаЗ MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни 28.12.2019 Ns 1646 к.Щеякi питilння

реагування на випадки булiнгу (цькування) та застосувilння заходiв виховного впливу
в закладах освiти>.

0 та iнших aKTiB законодавства Украihи.

Також в Порядку наведено посилання на внугрiшнi докрленти IФНМУ:
а) Статуг
Ь) Iнструкцiю з орrанiзацii дiловодства в IФНМУ

I

3 ТЕРМIНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ТА ПРИЙНЯТI СКОРОЧЕННЯ

|'. чинному Порядку застосовно наступнi скорочення:

' i Порядок подЕlння та розгляду (з дотримйн"й *о"ФiдБ"цййiii 
iIliп\|

i Поряdок i заяв про випадки булiнгу (цькування)в Iвано-Франкiвському

Комiсiя освlтнього процесу Iвано-Франкiвського нацiона;lьного

Булiнz в навчсlльному
сереdовutцi
(цькування)

психологiчному, фiзичному, економiчному, сексуальному
насильствi, У тому числi iз застосуванням засобiв електронних
комунiкацiй, що вчиняються стосовно малолiтньоi чи
неповнолiтньот особи або тiжою особою стосовно iнших
учасникiв освiтнього процесу, внаслiдок чого могла бути чи була
заподiяна шкода психiчному або фiзичному здоров'ю

i |\ /. , i УЧаСНИК Освiтнього процесу, в тому числi малолiтня чи
i крuвОнuк (Оулер) i

i __ __ i неповнолiтня особа, яка вчиняе булiнг (цькування) щодо iншого
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5.1

5.2

5.з

процесу;

i свiдки та (або) безпосереднi очевидцi випадку булiнгу ii спосmерizачi _ i ,_---_-___-_-_r_ 
aо-', \,95ll\,ч9рtrлпr Uчglrилцl lrиlriцку оулlнгу 

,

i (цькування); 
iI i \--- _J - -____,_r,,

i сmоронu булiнzУ j безпосереднi учасникИ випадку: кривдник (Оулерi, 
i

4 ВСТАНОВЛЕНА ВIДПОВIДАЛЪНIСТЬ
4.| Вiдповiда;lьнiсть за дотримання даного Порядку несе ректор Унiверситету.
4.2 Недотримання встановленого Порядку тягне за собою настilння вiдповiдальностi згiдно

з чинним законодавством УкраiЪи.

5 ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ
Булiнг (цькування) - це дiяння (дiт або бездiяльнiсть) уrасникiв освiтнього процесу, якi
полягilють у психологiчному, фiзичному, економiчномУ, сексуальному насильствi, у
тому числi iз застосуванням засобiв електронних комунiкацiй, що вчиняються стосовно
ма;lолiтньоi чи неповнолiтньоI особи та (або) такою особою стосовно iнших 1лrасникiв
освiтньогО процесу, внаслiдоК чого могла буги чИ була запоДiяна шкода психiчному або

фiзичному здоров'ю потерпiлого.
Типовими ознакаtvtи булiнгу (цькування) е:

, систематичнiсть (повторюванiсть) дiяння;
наявнiстЬ cTopiH - кривдниК (булер), потерпiлий (жертва булiнгу),

спостерiгачi (за наявностi);

дii або бездiяльнiсть кривдника, наслiдком яких е заподiяння психiчноi
таlабо фiзичноi шкоди, приниження, страх, тривога, пiдпорялкувЕlння
потерпiлогО iHTepecaлп,t кривдника, таlабо спричинення соцiальноi iзоляцii
потерпiлого.

ректор Унiверситету в межах наданих йому повновtDкень забезпечус створення в

унiверситетi безпечного освiтнього середовища, вiльного вiд насильства та булiнгу
(цькування), у тому числi:

З УРаХУВаННЯМ пропозицiЙ територiальних оргtlнiв (пiдроздiлiв) Нацiональноi
полiцii Украiни, центрального органу викон€tвчоi влади, що забезпечуе формування та
РеаЛiЗУе Державну полiтику у сферi охорони здоров'я, головного органу у системi
центрirльних органiв виконавчоi вла,ди, що забезпечуе формувtlння та реалiзуе держЕlвну
правову полiтику, служб у справах дiтей та центрiв соцiальних служб для ciM'i, дiтей та
молодi розробляе, затверджу€ та оприлюднюе План заходiв. спрямо
та протидiю булiнгу (цькуванню);

РОЗГЛЯДае ЗаяВи про випадки булiнгу (цькування) здобувачiв освiти, ixHix батькiв,
ЗаКОННИХ ПРеДСТtlВникiв, iнших осiб та видае рiшення про проведення розслiдування;

СКликае засiдання KoMicii для прийняття рiшення за результатап{и проведеного

розслiдування та вжива€ вiдповiдних заходiв реагувtlння;
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забезпечу€ виконання зttходiв для надання соцiаJIьних та психолого-педагогiчних
послуг здобувачам освiти, якi вчинили булiнг, стаJIи його свiдками або постраждали вiд
булiнгу (цькування);

ПОВiДОМЛЯе УПОВНОВаЖеним пiдроздiлаrrл органiв Нацiональноi полiцiТ Укратни та
службi у справах дiтей про випадки булiнгу (цькування) в Унiверситетi.

5.4 Здобувачi освiти IФНМУ мають прtlво на:
зtIхисТ пiд чаС освiтньогО процесУ вiд принИженнЯ честi та гiдностi, будь-яких

форм насильства та експлуатацii, булiнгу (цькування), дискримiнацii за будь-якою, ознакою, проПагандИ та агiтацii, що завдають шкоди здоров'ю здобувачД освiти;
отримання соцiальних та психолого-педагогiчних послуг як особа, яка

постраждала вiД булiнгУ (цькування), стаJIа йогО свiдком або вчинила булiнг
(цькування).

5.5 Здобувачi освiти зобов'язанi повiдомляти керiвництво IФнмУ про факти булiнгу
(цькування) стосовно здобувачiв освiти, педагогiчних, науково-педагогiчних, наукових
працiвникiв, iнших осiб, якi з€}лучаються до освiтнього процесу, свiдком яких вони
бУЛИ ОСОбИСТО або про якi отримали достовiрну iнформацiю вiд iнших осiб.

5.6 Педагогiчнi, науково-педагогiчнi працiвники Унiверситету мilють прilво на захист пiд
час освiтнього процесу вiд будь-яких форм насильства та експлуатацii, у тому числi
булiнгу (цькування), дискримiнацii за будь-якою ознакою, вiд пропаганди та агiтацii,
що завдають шкоди здоров'ю.

5.7 Педагогiчнi, науково-педагогiчнi працiвники Унiверситету зобов'язанi повiдомляти
керiвницТво УнiвеРситетУ про фактИ булiнгУ (цькуваннЯ) стосовнО здобувачiв освiти,
педагогiчних, науково-педагогiчних, працiвникiв, iнших осiб, якi з€rлучilються до
освiтнього процесу, свiдком якого вони були особисто або iнформацiю про якi отримали
ВiД iНШИХ ОСiб, вживати невiдкладних заходiв для припинення булiнry (цькування).

б порядок подАння тА розгляду зАяв про випддки БулIнгу
6.1 Розгляд та неупереджене з'ясування обставин випадкiв булiнгу (цькування)

здiйснюсться вiдповiдно до поданих з€цвник€lNли зtIяв про випадки булiнгу (цькування).
6.2 Заяви про випадки булiнгу, що н4дiйшли на електронну пошту Унiверситету отримуе

канцелярiя, яка зобов'язана TepMiHoBo повiдомити ректора та заступника ректора з
виховноi роботи.

6.З ПрийоМ та ресстрацiю подаНих заJIВ здiйснюе заступниК ректора з виховноi роботи, а в

разi його вiдсутностi iнша уповновalкена особа.
6.4 ЗаявИ ре€струютьсЯ в окремомУ журналi реестрачii заяВ про випадки булiнгу

(цькування) згiдно ,Щодатку 1.

б.5 .Щатою подання заrIв е дата ix прийнятгя.
6.6 Розгляд Заяв здiйснюе ректор з дотримaнням конфiденцiйностi.
6.7 Учасники освiтнього процесу можугь повiдомити про випадок булiнгу (цькування),

стороною якого вони стали або пiдозрюють про його вчинення стосовно малолiтньоi чи
неповнолiтньоi особи та (або) такою особою стосовно iнших уrасникiв освiтнього
ПРОЦеСУ абО про якиЙ отримали достовiрну iнформацiю, ректора Унiверситету або
заступЕика ректора з виховноi роботи.

6.8 ПОвiДомлення можуть бути поданi в уснiй та (або) письмовiй формi, в тому числi iз
застосуванням засобiв електронноi комунiкацiТ.
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6.9 Ректор Унiверситету у разi отримання заrIви або повiдомлення про випадок булiнгу
(цькування):

1) невiдкладно у строк, що не перевищуе однiеi доби, повiдомляе територiальний
орган (пiдроздiл) Нацiональноi полiцii Украiни, принймнi одного з батькiв або iнших
законниХ предст€lвНикiв малолiтньоi чи неповнолiтньоi особи, яка стала стороною
булiнгу (цькування);

2) за потреби викликае бригаду екстреноi (швидкоi) медичноi допомоги для
надання екстреноi медичноi допомоги;, з) повiдомляе службу У справах дiтей з метою вирiшення питання щодо
соцiального за>шстУ малолiтньоТ чи неповнолiтньоi особи, яка стаJIа стороною булiнгу
(цькування), з'ясування причин, якi призвели до випадку булiнгу (цькування) та вжитгя
заходiв для усунення таких причин;

4) повiдомляе центр соцiальних служб для сiм'i, дiтей та молодi з метою
здiйснення оцiнки потреб cTopiH булiнгу (цькування), визначення соцiа-гlьних послуг та
методiв соцiальноi роботи, забезпечення психологiчноТ пiдтримки та надання соцiальних
послуг;

5) скликае засiдання KoMicii не пiзнiше нiж упродовж трьох робочих днiв з дня
отримilння заяви або повiдомлення.

7 КОМIСШ З РОЗГJIЯДУ ВИПАДКIВ БУЛIНГУ (ЦЪКУВАННЯ),7,| Склад KoMicii затверджуе наказом керiвник закладу освiти. Комiсiя виконуе своТ
обов'язки на постiйнiй ocHoBi.

7.2 Склад комiсii'форму€ться з урахуванням основних завдilнь KoMicii. Комiсiя скJIада€ться
З голови, заступника голови, секретаря та не менше нiж п'яти if членiв.

7.з .Що складу KoMicii входять педагогiчнi (науково-педагогiчнi) прачiвники, у тому числi
прtжтичний психолог, представники служби у справах дiтей та центру соцiальних
СЛУЖб для ciM'i, дiтей та молодi. .Що участi в засiданнi KoMicii (за згодою) залучаlоться
батьки або iншi законнi представники маJIолiтнiх або неповнолiтнiх cTopiH булiнгу
(цькУвання), а також можуть залучатися сторони булiнгу (цькуваlrня), представники
iнших суб'ектiв реагування на випадки булiнгу (цькування).

7.4 Головою KoMicii е перший проректор IФНМУ. Голова KoMicii органiзовус iT роботу i
вiдповiдае за виконання покладених на Комiсiю завдань, головуе на ii засiданнях та
визнача€ перелiк питань, що пiдлягають розгJIяду.

7,5 Голова KoMiciT визнача€ функцiональнi обов'язки кожного члена KoMicii. У разi
вiдсутностi голови KoMicii його обов'язки викону€ заступник голови KoMicii.

7.6 У разi вiдсугностi голови KoMiciT та заступника голови KoMicii обов'язки голови KoMicii
виконуе один iз членiв KoMiciI, який обираеться Комiсiею за подtlнням if секретаря.

7.7 У разi вiдсугностi секретаря KoMiciT його обов'язки виконуе один iз членiв KoMicii, який
обираеться за подЕlнням голови KoMicii або заступника голови KoMiciT.

7.8 Секретар KoMicii забезпечуе пiдготовку проведення засiдань KoMiciT та матерiалiв, що
пiдлягають розгляду на засiданнях KoMicii, ведення протоколу засiдань KoMiciI.

7.9 Член KoMicii мае право:

ознаЙомлюватися з матерiалами, що стосуються випадку булiнгу
(цькування), брати участь у ix перевiрчi;
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подавати пропозицiт' висловлювати власну Д}мку з питilнь, Що
розглядаються;

брати участь у прийняттi рiшення шляхом голосув€lння;
висловлювати окрему д}мку усно або письмово;
вносити пропозицii до порядку денного засiдання KoMicii.

7.10 Член KoMicii зобов'язаний:
особисто брати участь у роботi KoMiciI;
не розголошувати cTopoHHiM особам вiдомостi, що стitли йому вiдомi у зв'язку, З участЮ у роботi KoMicii, i не використовувати ix у cBoix iHTepecaX або iHTepecax

TpeTix осiб;

виконувати в межах, передбачених зtжонодtlвством та посадовими
обов'язками, доручення голови KoMicii;

брати yracтb у голосуваннi.
7.|l .Що завдань KoMicii нttлежать:

збiр iнформацii щодо обставин випадку булiнгу (цькування), зокрема пояснень
cTopiH булiнгу (цькування), батькiв або iнших законних представникiв малолiтнiх або
неповнолiтнiх cTopiH булiнгУ (цькування); висновкiв практичного психолога] вiдомостей
служби у справах дiтей та центру соцiальних служб для ciM'T, дiтей та молодi;
експортних висновкiв (за наявностi), якщо у результатi вчинення булiнгу (цькування)
була завдана шкода психiчному або фiзичному здоров'ю потерпiлого; iнформацii,
збереженОi на технiЧних засобах чи засобах електронноi комунiкацii (IHTepHeT, соцiа.гlьнi
мережi, повiдомлення тощо); iншоi iнформацii, яка ма€ значення дJIя об'ективного
розгляду заJIви;

розгляд та аналiз зiбрших матерiалiв щодо обставин випадку булiнгу (цькуваrrня)
та прийнятгя рiшення про наявнiсть/вiдсутнiсть обставин, що обгрунтовують
iнформацiю, зi}значену у заявi.

7.|2 У разi прийняттЯ рiшення Комiсiею про наявнiсть обставин, що обгрунтовують
iнформацiю, зазначену у заявi, до завдань KoMiciT також наJIежать:

оцiнка потреб cTopiH булiнгу (цькування) в отриманнi соцiальних та психолого-
педагогiчних послуг та забезпечення таких послуг, в тому числi iз залученням фахiвцiв
служби у справах дiтей та центру соцiа.пьних служб для ciM'T, дiтей та молодi;

визначення причин булiнгу (цькування) та необхiдних заходiв для усунення таких
причин;

визначення заходiв виховного впливу щодо cTopiH булiнгу (цькування) у групi, де
стilвся випадок булiнгу (цькування);

монiторинг ефективностi соцiа_пьних та психолого-педагогiчних посJý/г, заходiв з
усунення причин булiнгу (цькування), заходiв виховного впливу та корегування (за
потреби) вiдповiдних послуг та заходiв;

надання рекомендацiй для педагогiчних (науково-педагогiчних) працiвникiв
з€lкладУ освiтИ щодО доцiльниХ методiВ здiйсненнЯ освiтньогО процесу та iнших заходiв
неповнолiтнiми сторонtlми булiнгу (цькування), iхнiми батькаrrли або iншими законними
представниками;

надання рекомендацiй для батькiв або iнших зtжонних представникiв
неповнолiтньоi особи, яка стала стороною булiнгу (цькування).

Сюрiнка 7 з 12
Порядок подання та розгляду (з доциманням конфiденцiйностi) заяв про випадки булiнгу (цькування)в Iвано-Франкiвському

НацIонапьному медичному унiверсrrетi
Редакцiя 2020-01, без змiн



1,|З ФорМою роботИ KoMicii е засiдання, якi проводяться у разi потреби. Дату, час i мiсце
проведення засiдання koMicii визначае il голова.

7,14 ЗасiДання KoMicii е правомочНим У разi учасТi в ньомУ не менш як двох третин iT
складу.

7,15 СекРетар KoMicii повiдомляе членiв KoMicii, а також з€UIвника та iнших заiнтересованих
осiб про порядок денниЙ запланованого засiдання, дату, час i мiсце його проведення, а
тtжоЖ надае/надСилае членам KoMicii та зазначеним особам необхiднi матерiа.гlи в
електронному або паперовому виглядi.

7,1б Рiшення з питань, що розгпядilються на засiданнi koMiciТ, приймаються шляхом
вiдкритого голосувilння бiльшiстю голосiв вiд затвердженого складу KoMicii. У разi
рiвного розподiлу голосiв голос голови KoMicii е вирiша-гlьним.

7,|7 Пiд час проведення засiдання секретар koMicii веде протокол засiдання koMicii за
формою згiдно,Щодатку 2.

7.18 Особи, зал)ленi до участi
дiяльностi KoMicii, зокрема
вiдомi у зв'язку з 1пrастю у
iHTepecax TpeTix осiб.

7.19 особи, зtшучеНi до ylacTi в засiданНi KoMicii, пiд час засiдання KoMicii мають право:
ознайомлюватися з матерiа-пап{и, поданими на розгляд KoMicii;
ставити питttння по сугi розгляду;
подавати пропозицii, висловлювати власну Думку з питань, що розглядаються.

7,20 Голова koMicii доводить до вiдома учасникiв освiтнього процесу рiшення koMicii згiдно
з протоколом засiдання та здiйснюе контроль за ixHiM виконанням.

7,2| СтрОк розглядУ Комiсiею зшlви або повiдомлення про випадок булiнгу (цькування) в
Унiверситетi та виконtlння нею cBoix завдань не мае перевищувати десяти робочих днiв
iз дня отримання зrUIви або повiдомлення ректором.

8 ПОРЯДОК РЕАГУВАННЯ НА ДОВЕДЕНI ВИПАДКИ БУЛIНГУ (ЦЬКУВДННЯ)
8.1 На ocHoBi рiшення KoMicii, яка квалiфiкувала випадок як булiнг (цькування), а не

одноразовий конфлiкт чи сварку, тобто вiдповiднi дii носять систематичний характер
Ректор:

l) повiдомJIя€ уповновalкеним пiдроздiлам оргшriв Нацiона_пьноi полiцii Украiни
(ювенапьНа полiцiя) та службi у справах дiтей про випадки булiнгу
(цькування) в Унiверситетi;

2) забезпечуе викон€lння заходiв дJIя надtlння соцiа-гtьних та психолого-
ПеДаГОГiЧНИХ ПОСЛУг здобувачаlrл освiти, якi вчинили булiнг, стtlли його
свiдкашrи або постраждали вiд булiнгу (цькування).

8,2 З метою виконання заходiв зilпроваджуються консультацiйнi години у прiжтичного
психолога унiверситету.

9 ПОРЯДОК ЗАПОБIГАННЯ ТА ПРОТИДIЯ БУЛIНГУ
(цькувАнню)

Щiяльнiсть щодо запобiгання та протидii булiнгу (цькуванню) в Унiверситетi мае бути
постiйним системним процесом, спрямовtlним на визначення та реалiзацiю необхiдних

Порядок подання та розгляду (з дотриманням *o"фio."iff|jli]X];" випад.n булiнгу (цькування)в Iвано_Франкiвському
нацiональному медичному унiверсrrrчгi

Редакцiя 2020-0l, без змiн

в засiданнi KoMicii, зобов'язанi дотримуватись принципiв
не розголОшувати cTopoHHiM особам вiдомостi, що стали iM
роботi KoMicii, i не використовувати ix у cBoix iHTepecax або

9.1



заходiв, способiв i методiв запобiгання виникненню булiнгу (цькування) та (або)
потенцiЙних ризикiв Його виникнення; виявлення булiнгу (цькування) та (або)
потенцiЙних ризикiв Його виникнення; визначення та решtiзацiю необхiдних засодiв,
способiв i методiв вирiшення ситуачiй булiнгу (цькування) таlабо усунення
потенцiйних ризикiв його виникнення.

9.2 .Щiяльнiсть щодо запобiгання та протидii булiнгу (цькуванню) в IФНМУ грунтуеться на
принципах:

недискримiнацii за будь-якими ознtкап{и;
' ненасильницькоi поведiнки в мiжособистiсних "rо"у"**; 

]

партнерства та пiдтримки мiж педагогiчним (науково-педагогiчним)
працiвника},Iи i батьками (законними представниками) мшlолiтнього чи
неповнолiтнього здобувача освiти ;

особистiсно-орiентованого пiдходу до кожноi дитини;

розвитку соцiального та емоцiйного iнтелекту учасникiв освiтнього процесу;
гендерноi piBHocTi;

участi учасникiв освiтнього процесу в прийнятгi рiшень вiдповiдно до
положень зtжонодавства та устilновчих документiв унiверситету.

9.З Завданнями дiяльностi щодо запобiгання та протидii булiнгу (цькуванню) е:

9.3.1 створення безпечного освiтнього середовища в Унiверситетi, що вкJIюча€

психологiчну та фiзичну безпеку учасникiв освiтнього процесу;
9.З.2 впзначення стану, причин i передумов поширення булiнгу (цькування);

9.З.З пiдвищення рiвня поiнформованостi учасникiв освiтнього процесу про булiнг
(цькування);

9.З.4 формування в учасникiв освiтнього процесу нетерпимого ставлення до
насильницьких моделей поведiнки, усвiдомлення булiнгу (цькування) як
порушення прtlв людини;

9.3.5 заохочення Bcix уtасникiв освiтнього процесу до активного сприяння запобiганню
булiнгу (цькуванню).

9,4 .Щiяльнiсть щодо загlобiгання та протидii булiнгу (цькуванню) в Унiверситетi
вiдображаеться в Планi заходiв, спрямованих на запобiгання та протидiю булiнгу
(цькранню) в Унiверситетi.

9.5 Розроблення, затвердження та оприлюднення Плану забезпечуе ректор в межах
наданих йому повновarкень щодо створення безпечного освiтнього середовища в

Унiверситетi, вiльного вiд будь-яких форм насильства та дискримiнацii, в тому числi
булiнгу (цькування).

9.6 Планування вiдповiдних заходiв здiйсню€ться за результатапdи монiторингу стану
освiтнього середовища в Унiверситетi.

9.7 Запланованi заходи повиннiспрямовуватись на задоволення потреб у cTBopeHHi

безпечного освiтнього середовища; мати вимiрюванi показники ефективностi; залуrати
Bcix учасникiв освiтнього процесу.

9.8 План розробляеться до початку навчального року. Протягом нtlвчtlльного року ректор
забезпечуе проведення монiторингу (за потреби, але не рiдше одного рtву на пiврiччя)

ефективностi виконання Плану та внесення (за потреби) до нього змiн.
9,9 Запланованi заходи можуть вiдбуватись у буль-якiй формi: зустрiчi, бесiди,

консультацii, лекцii, круглi столи, тренiнги, тематичнi заходи, конкурси, спiльнi
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перегляди та обговорення тематичних вiдеосюжетiв, лiтературних TBopiB, матерiалiв
ЗМI, особистого досвiду, запрошення гостей, у формi рольових iгор та в iнших
органiзацiйних формах.

9.10 ЩО заходiв, спрямованих на запобiгання та протидiю булiнгу (цькуванню) в
Унiверситетi, належать заходи щодо:

органiзацiТ належних заходiв безпеки вiдповiдно до законодавства (пост
охорони, вiдеоспостереженням за мiсцями загального користування тощо);

ОРГаНiЗацii безпечного користувtlння мережею IHTepHeT пiд, час освiтнього
процесу;

КОНТРОJIЮ За ВИКОрисТаНняМ засобiв електронних комунiкацiЙ малолiтнiми чи
неповнолiтнiми здобувачами освiти пiд час освiтнього процесу,

розвитку соцiального та емоцiйного iнтелекry учасникiв освiтнього процесу,
зокрема:

розумiння та сприйняття цiнностi прав та свобод людини, вмiння вiдстоювати
cBoi права та повalкати права iнших;

РОЗУМiННЯ та сприЙняття принципiв piBHocTi та недискримiнацii, поваги до
гiдностi людини, толерантностi, соцiа_пьноi справедливостi, доброчесностi, вмiння
втiлювати ix у власнi моделi поведiнки;

ЗДаТНОСтi попереджувати та розв'язувати конфлiкти ненасильницьким шляхом;
вiдповiдального ставлення до cBoix громадянських прав i обов'язкiв,

пов'язаних з участю в суспiльному житгi;
ЗДатнОстi визначати, формулювати та аргументовtlно вiдстоювати власну

ПОЗицiю, поваЖаючи вiдмiннi вiд власних дрлки/позицii, якщо вони не порушують
прав та гiднбстi iнших осiб;

ЗДатностi критично анапiзувати iнформацiю, розглядати питtlння з рiзних
позицiй, приймати обцрунтованi рiшення;

ЗДатностi до комунiкацii та вмiння спiвпрацювати для розв'язання рiзних
суспiльних проблем, зокрема шJIяхом волонтерськоТ дiяльностi тощо;

пiдвищення рiвня обiзнаностi учасникiв освiтнього процесу про булiнг
(цькУвання), його причини та наслiдки, порядок реагувtlння на випадки булiнгу
(цькування) тощо;

створення в Унiверситетi культури, що фунтуеться на нетерпимостi до будь-яких

фор, насильства та дискримiнацii, в тому числi булiнгу (цькування).

10 ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ
10.1 Bci змiни та доповнення до даного Порядку вносяться шJlяхом видання вiдповiдного

нtжазу за пiдписом ректора та затвердженням новоi редакцii.
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IФЦМJ, затвердженоi накщом

ректора IФНМУ
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журнАл
ресстрацii заяв про випадкп булiнгу (цькування)

додАток 2
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(()

протокол.пlь
засiдання KoMicii з розгляду випадкiв булiнгу (цькування)

Iвано-Франкiвського нацiонального медичного унiверситеry
20_р. Час_год_хв

Пiдстава:

J\9

.Щата

прийняття
заяви

Прiзвище, iм'я, по

батьковi заявника
(здобувач освiти,
батьки, законнi
представники,
педагогiчний

працiвник, iншi
особи)

контактна
iнформацiя
заrIвника

(адреса

проживання,

телефон)

Короткий змiст заяви

Прiзвище,
iм'я, по

батьковi та
посада особи,
яка прийняла

заяву

(вiд кого i коли надiйшло заJIва або повiдомленшI про випадок булiнry (чькування)

(стислий змiст заяви або повiдомлення)

J\ъ :
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Iншi особи (_ осiб):

СЛУЬЛИ:
I. Затверлження Порядку денного засЦання

II. Розгляд пптань Порядку денного засhанняl

III. Ухвалили рiшення про2

потреби cTopiH булiнгу (цькування) в соцiальних та психолого-педагогiчних послугах

(опис вiдповiднlоt пошryг та вiдповiдальнi за ii надання)

,
заходи для усунення причин булiнгу (цькування)

(опис заходiв та вiдповiдальнi за ii виконання)

заходи виховного впливу щодо cTopiH булiнгу (цькування)

(опис заходiв та вiдповiдальнi за ii виконання)

рекомендацii для педагогiчних (науково-педагогiчних) працiвникiв закладу освiти щодо
доцiльних методiв здiйснення освiтнього процесу та iнших за:<одiв з малолiтнiми чи
неповнолiтнiми сторонап,rи булiнгу (цькування), iхнiми батьками або iншими зЕIконними
представникtlluи

рекомендацii для батькiв 
"u" 

li,lii.'-':ЖЖ;;:::Ж#ЖТ'uH,];Ж"#Ж'J]"опl,пuоi
особи, яка стала стороною булiнгу (цькування)

(опис рекомендацiй i суб'сктiв призначення цих рекомендацiй)

голова koMicii

Секретар
| Роздiл Il доповшоеться окремимисторiнками.
2 Роздiл III доповlпоеться окремими сторiнками.
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Порядок поданrш та розгляду (з доцпманням конфiленчiйностi) заяв про випалли.булiнry (чькування)в Iвано-Франкiвському
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