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1.1

|,2

1 МЕТА I СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Порядок реЕгування на доведенi випадки булiнгу в Iвано-Франкiвському
нацiоналЬномУ медичноМу унiверсИтетi та вiдповiда-пьнiсть осiб, причеr""* до булiнгу
(цькування) (далi - Порядок) регламентуе процедуру застосування заходiв 

"r*о"rо.Ьвпливу щодо запобiгання та протидii булiнгу в Унiверситетi.
Порядок поширю€ться на Bcix учасникiв освiтнього процесу.

2 НОРМАТИВНI ПОСИЛАННЯ
Чинний Порядок розроблено вiдповiдно до:

а) Закону Украihи uПро ocBiTy>
Ь) Закону УкраЪи кПро вищу ocBiTy>
с) Закону Украihи uпро запобiгання та протидiю доматтlньому насильству),
d) ЗаконУ УкраЪи uПро внесення змiн до деяких законодtlвчих aKTiB УкраЪи щодо

протидii боулiнгу (цькуванню)>
е) НакаЗ MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни 28.12.2019 Jф |646 к!еякi питання

реагувtlння на випадки булiнгу (цькування) та застосування заходiв виховного впливу
в зiжладах освiти>.

0 та iнших aKTiB законодавства Украiни.

Також в Порядку наведено посил€lння на внутрiшнi докупленти IФНМУ:
а) Статут
Ь) Iнструкцiю з органiзацii дiловодства в IФНМУ

У чинному

3 ТЕРМIНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ТА ПРИЙНЯТI СКОРОЧЕННЯ
Порядку застосовно наступнi скорочення:

-------т--------------

i Порядок решування на доведенi випадки булiнгу в IBaHo-
Поряdок Франкiвському нацiональному медичному унiверситетi та

i lцч g_"jдччi_.;l 
_9 9i9l чр1 I9JчSI до булi н гу ( ц ь куван ня )

IФнму
Унiверсumеm

Iвано-Франкiвський нацiона-пьний медичний унiверситет

КОмiСiЯ i освiтнього процесу Iвано-Франкiвського нацiонального
I

i заходи, якi застосовуються пiд час освiтнього процесу щодо
Захоdu BllxogHozo 1 cTopiH булiнгу (цькування) та забезпечують корекцiю iхньоi

4 ВСТАНОВЛЕНАВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ
4.1 Вiдповiдальнiсть за дотримання даного Порядку несе ректор Унiверситету.
4.2 Недотримtlння встановленого Порядку тягне за собою настЕlння вiдповiда"пьностi згiдно

з чинним зilконодавством УкраiЪи.

CTopiHKa 3 з 5
Порядок реаryвання на доведенi випадки булiнry в Iвано-Франкiвському нацiональному

медшIному унiверситетi та вiдповiдапьнiсть осiб,
прш{етних до булiнry (чькуванш)
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4.з

5.1

особи, причетнi до булiнгу (цькування) притягуються до алмiнiстративноi
вiдповiда"пьностi.

5 ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ
Заходи виховного впливу до cTopiH булiнгу (цькування) застосовуються з метою:
1) вiдновлення та нормалiзацii вiдносин мiж сторонtlпdи булiнгу (цькування) пiсля

вiдповiдного випадку
2) недопУщеннЯ повторенНя випадкУ булiнгу (цькувшrня) мiж сторонами булiнгу

(цькування);

з) загальноi превенцii випадкiв булiнгу (цькування).
Необхiднi зЕlходи виховного впливу до cTopiH булiнгу (цькування) визначас комiсiя,
зокрема:

мету, KoHKpeTHi завдання, змiст, методи та форми заходiв виховного впливу;
критерii визначення спiввiдношення мiж запланованими та отриманими

результатаI\dи заходiв виховного впливу.
монiторинг ефективностi застосув{lння заходiв виховного впливу
(цькування) та необхйнiсть ix коригування визначае комiсiя з
булiнгу (цькування) в закладi освiти на черговому засiданнi.
Заходи виховного впливу реалiзуються педагогiчними (науково-педагогiчними)
працiвниКами, фахiВцями слуЖби у спраВах дiтеЙ та центру соцiа.пьних служб для ciM'i,
дiтей та молодi iз залученням необхiдних фахiвцiв iз надання правовоi, психологiчноi,
соцiальноi та iншоi допомоги, в томУ числi територiаЛьних оргчtнiв (пiдрозлiлiв)
Нацiона_шЬноТ полiЦiТ УкраiЪИ та iнших суб'ектiв реагування на випадки булiнгу
(цькування). ,
Суб'ектИ реагуванНя на випадкИ булiнгУ (цькування) пiд час реалiзацii заходiв
виховного впливу дiють в межах повноважень, передбачених законодtlвством та цим
Порядком.
психологiчний та соцiально-педагогiчний супровiд застосування заходiв виховного
впливУ у групi, в якiй стilвся випадок булiнгУ (цькування), здiйснюють у межttх cBoii
посадових обов'язкiв практичний психолог, зокрема:

дiагностику рiвня психологiчноi безпеки та аналiз ii динамiки;

розробкУ пРОГРаIvIи реабiлiтацii для потерпiлого (жертви) та iT реалiзацiю iз
залученням батькiв або iнших законних предстЕlвникiв малолiтньоi або неповнолiтньоi
особи;

розробку корекцiйноi програми для кривдника (булера) та ii реалiзацiю iз
залученням батькiв або iнших з€lконних предстЕlвникiв малолiтньоi або неповнолiтньоi
особи;

консультативну допомогу BciM rIасникапiI освiтнього процесу;

розробку профiлактичних заходiв.

CTopiHKa 4 з 5
Порядок реагування на доведенi випадки булiнry в Iвано-Франкiвському нацiональному

медичному унiверситетi та вiдповiдальнiсть осiб,
при.Iетних ло булiнry (цькуванrrя)
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5.2

5.з до cTopiH булiнгу

розгляду випадкiв

5.4

5.5
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6 ПРИКШЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ
6,1 Bci змiни та доповнення до дЕrного Порядку вносяться шляхом видання вiдповiдного

наказу за пiдписом ректора та затвердження новоi редакцii.

CTopiHKa 5 з 5
Порядок реаryвання на доведенi випадки булiнry в Iвано-Франкiвському нацiональному

медичному унiверситетi та вiдповiдаlrьнiсть осiб,
причетних ло булiнry (цькування)

Редакцiя 2020-0l , без змiн


