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Порядок реагування
на доведені випадки булінгу, мобінгу та босингу 

в Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара та
відповідальність осіб

1. ПОРЯДОК РЕАГУВАННЯ

1.1. На основі рішення Комісії з розгляду випадків булінгу, 
яка кваліфікувала випадок як булінг, мобінг або босинг, а не одноразовий 
конфлікт чи сварка, тобто відповідні дії носять систематичний характер, 
ректор університету:

- повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції 
України (ювенальна поліція) та службі у справах дітей про випадки булінгу 
в закладі освіти протягом одного робочого дня;

- забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого- 
педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його 
свідками або постраждали від булінгу, та заходів для надання соціальних 
та психологічних послуг працівникам, які постраждали від мобінгу або босингу 
(далі -  Заходи);

- застосовує: до винного у булінгу здобувана освіти дисциплінарне 
стягнення, передбачене розділом 10 Правил внутрішнього розпорядку 
університету; до винного у мобінгу або босингу працівника -  дисциплінарне 
стягнення, передбачене главою X Кодексу законів про працю України 
та розділом 8 Правил внутрішнього розпорядку університету.

1.2. Заходи здійснюються адміністрацією університету у взаємодії 
з практичним психологом університету та затверджуються ректором 
університету.

1.3.3 метою виконання заходів можна запроваджувати консультаційні 
години у практичного психолога, створювати скриньки довіри, оприлюднювати 
телефони довіри.



КОНТАКТИ ДОВІРИ:

Сайт МОНУ (Міністрество освіти і науки України)
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/protidiya-bulingu/korisni-
posilannya-shodo-temi-antibulingu

Громадська організація «Ла Страда-Україна»
Київ, 03113, а/с 26,
Тел./факс: +38 (044) 205 36 95 
E-mail: info@la-strada.org.ua
www.la-strada.org.ua,www.facebook.com/lastradaukraine

Національна дитяча «гаряча лінія» (дзвінки безкоштовні)
0 800 500 225 або 116 111 (з мобільного) 
https://www.facebook.com/childhotline.ukraine

Уповноважений з прав дитини при Президентові України Микола Кулеба: 
children@apu.gov.ua Тел. 044-225-76-75
Гаряча лінія безкоштовної правової допомоги: 0-800-213-103
Гаряча лінія уповноваженого Верховної Ради України з питань прав
людини:
0-800-501-720
Гаряча лінія з попередження насилля: 0-800-500-335 (цілодобово) 
0-800-500-33-50, 116-123
Дитяча гаряча лінія: 116-111 або 0-800-500-225 (з 12.00 до 16.00)
Гаряча лінія з питань булінгу: 116 000.

Соціально-психологічна служба Дніпровського національного 
університету імені Олеся Гончара:
0952342639; 0985237101 -  Лазаренко Вікторія Іванівна -  керівник
Психологічної служби;
0660618150 -  Потапова Наталія Василівна -  провідний психолог Психологічної 
служби;
0660618150 -  Демура Олена Василівна -  практичний психолог Психологічної 
служби.

2. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОСІБ, ПРИЧЕТНИХ ДО БУЛІНГУ

2.1. Відповідальність за булінг встановлена статтею 173-4 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення такого змісту:

«Стаття 173-4» . Булінг (цькування) учасника освітнього процесу.
Булінг (цькування), тобто діяння учасників освітнього процесу, які 

полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному 
насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/protidiya-bulingu/korisni-
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вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою 
стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи 
була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого, -

тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк 
від двадцяти до сорока годин.

Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене групою осіб 
або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, -  

тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до 
шістдесяти годин.

Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене малолітніми 
або неповнолітніми особами віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років, -

тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, 
від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 
громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

Діяння, передбачене частиною другою цієї статті, вчинене малолітньою 
або неповнолітньою особою віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років, -

тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, 
від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 
громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.

Директор Центру гуманітарних проблем

освіти та виховання молоді
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