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ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ СЛУХАЧІВ У ТЕРИТОРІАЛЬНО 

ВІДОКРЕМЛЕНОМУ ВІДДІЛЕННІ «ХМЕЛЬНИЦЬКА ФІЛІЯ 

АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ» 
 

І. Загальні (спільні) етичні стандарти 

Кожен слухач Територіально відокремленого відділення «Хмельницька 

філія Академії Державної пенітенціарної служби» (далі – Відділення) 

повинен: 

дотримуватись вимог чинного законодавства України, нормативних 

документів, а також загальноприйнятих правил поведінки; 

знати та поважати історію Відділення, традиції, ім’я та символіку; 

сприяти розвитку Відділення, формуванню його позитивного іміджу та 

репутації; 

не виступати від імені Відділення без спеціальних повноважень; 

виявляти гуманне ставлення до інших учасників освітнього процесу, 

поважати їх права та свободи, честь та гідність; 

сприяти формуванню комфортного освітнього середовища, атмосфері 

довіри, порядності і взаємоповаги; 

підтримувати високий рівень академічної культури; 

дотримуватись норм мовного етикету (зберігати чистоту мови, не 

вживати нецензурну лексику, образливі вислови), правил ділової письмової 

та усної комунікації, а також електронного спілкування; 

слідкувати за своїм зовнішнім виглядом (носити формений одяг та 

виглядати охайно); 

не допускати проявів дискримінації за будь якою ознакою; 

дотримуватись субординації у відносинах, не вчиняти дій, що мають на 

меті залякування, переслідування, цькування, втручання в особисте життя 

інших учасників освітнього процесу; 

утримуватись від поширення неправдивої та/або неперевіреної 

інформації про роботу Відділення або інших учасників освітнього процесу; 

утримуватись від розкриття конфіденційної інформації та 

персональних даних інших осіб; 

раціонально та ефективно використовувати ресурси Відділення, 

сприяти збереженню його матеріально-технічної бази; 

дотримуватись правил безпеки, гігієни праці, чистоти та порядку в 

навчальних аудиторіях, гуртожитку та на території Відділення, брати участь 

в облаштуванні благоустрою; 



дотримуватись здорового та активного способу життя; 

брати участь у діяльності, спрямованій на розвиток своєї освітньої, 

наукової, спортивної, творчої та інших форм активності; 

не допускати порушення громадського порядку, не з’являтися у 

громадських місцях та на території Відділення у неналежному вигляді та 

стані; 

дотримуватись вимог антикорупційного законодавства; 

сумлінно ставитись до навчання та усіх форм контролю знань, вмінь та 

навичок (компетенцій); 

вимикати під час проведення занять та проведення різних форм 

контролю телефони та інші гаджети; 

з повагою ставитись до усіх учасників освітнього процесу, персоналу 

Відділення, дотримуватись тиші та порядку. 

 

2. Основні заходи, спрямовані на запобігання та протидію булінгу 

(цькуванню) у Відділенні 

 

Основними заходами, що спрямовуються на протидію та запобігання 

всім проявам булінгу у Відділенні є: 

організація безперервної роботи анонімної скриньки для звернень 

cлухачів до психолога групи психологічної роботи; 

 розробка методичних рекомендацій та матеріалів для проведення 

методичних занять з особовим складом Відділення за темами: «Методика 

роботи щодо попередження конфліктів», «Рекомендації щодо забезпечення  

соціально-психологічної взаємодії та підтримки оптимального мікроклімату 

серед перемінного складу»; 

вивчення морально-ділових якостей кандидатів на призначення 

старших навчальних груп на період проходження навчання у Відділенні; 

проведення анонімного анкетування у навчальних групах з приводу 

булінгу або загрози його виникнення серед перемінного складу Відділення;  

проведення консультаційних та профілактичних бесід із слухачами з 

метою реалізації психологічної підтримки; 

здійснення психопрофілактичної роботи з особовим складом 

Відділення, участь у відкритих лекціях щодо протидії булінгу; 

проведення психологічних тренінгів для корекції міжособистісних 

відносин в навчальних групах «Методи вирішення конфліктних ситуацій», 

«Формування позитивного соціально-психологічного клімату в колективі 

слухачів»;  

проведення практичних занять зі старшими навчальних груп: «Роль  

старшого навчальної групи у створенні позитивного психологічного клімату 

в колективі», «Позитивний соціально-психологічний клімат в колективі»; 

перегляд відеороликів щодо випадків булінгу у закладах освіти. 

 

 



3. Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) 

заяв про випадки булінгу (цькування) у Відділенні  

 

Слухачі, науково-педагогічні та педагогічні працівники Відділення або 

інші учасники освітнього процесу, яким стало відомо про випадки булінгу 

(цькування), учасниками або свідками яких вони стали, або підозрюють до їх 

вчинення щодо інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали 

достовірну інформацію від інших осіб, зобов’язані повідомляти заступника 

начальника Відділення. 

Розгляд та неупереджене з’ясування обставин випадків булінгу 

(цькування) здійснюється відповідно до заяви/повідомлення про випадок 

та/або підозру його вчинення стосовно особи та/або такою особою стосовно 

інших учасників освітнього процесу, отриманої суб'єктами реагування на 

випадки булінгу (цькування). Заяви/повідомлення можуть бути в усній та/або 

письмовій формі, в тому числі із застосуванням засобів електронної 

комунікації (телефон, соціальні мережі, електронна пошта, електронні 

месенджери, офіційні веб-ресурси та ін.) з дотриманням умов 

конфіденційності. 

Повідомляти про випадки булінгу (цькування) може будь-яка особа, 

учасником або стороною якого вона стала або яка підозрює про його 

вчинення стосовно особи та/або такою особою стосовно інших учасників 

освітнього процесу, або про який отримала достовірну інформацію.  

Заяви/повідомлення, що надійшли до анонімної скриньки, яка 

розміщена на 1 поверсі навчального корпусу Відділення отримує психолог 

групи психологічної роботи Відділення, яка зобов’язана терміново 

повідомити заступника начальника Відділення.  

 

4. Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) у 

Відділенні та відповідальність осіб, причетних до булінгу 

 

Підставою для реагування у Відділенні на випадки булінгу (цькування) 

є заява/повідомлення, про випадок та/або підозру його вчинення стосовно 

особи та/або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу. 

Заступник начальника відділення розглядає отриману 

заяву/повідомлення та скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу 

(цькування) (далі – Комісія) не пізніше, ніж три робочих дні з дня 

надходження заяви/повідомлення про випадок або підозру зі з’ясовуванням 

усіх обставин, плануванням та застосуванням необхідних заходів реагування.  

Комісія є колегіальним органом Відділення, яка скликається в кожному 

окремому випадку надходження заяви/повідомлення про випадок булінгу 

(цькування) у Відділенні не пізніше ніж три робочих дні з дня надходження 

повідомлення. 

До складу комісії входять відповідальна особа з питань запобігання та 

протидії випадкам булінгу (цькуванню), науково-педагогічні, педагогічні 

працівники, завідувач фельдшерського пункту-фельдшер та інші особи, за 



рішенням начальника Відділення. До участі в засіданні комісії також можуть 

бути залучені сторони булінгу (цькування) (за потреби). 

Комісія на своїх засіданнях розробляє пропозиції та рекомендації з 

питань, що належать до її компетенції, за підсумками роботи комісії 

складається протокол. 

У випадку, якщо комісія визнала конкретний випадок як булінг 

(цькування), а не як одноразовий конфлікт, заступник начальника Відділення 

зобов’язаний повідомити про нього уповноважені підрозділи органів 

Національної поліції України. 

За будь-якого рішення комісії психолог групи психологічної роботи 

Відділення забезпечує психологічну підтримку усім учасникам випадку 

булінгу.   

Науково-педагогічні та педагогічні працівники, які забезпечують 

освітній процес для групи, в якій зафіксовано випадок булінгу (цькування) 

виконують рекомендації Комісії; забезпечують інтеграцію антибулінгового 

компоненту в освітній процес, який визначається правилами поведінки 

учасників освітнього процесу, виробляють спільні зі слухачами правила 

взаємодії групи під час освітнього процесу. 
 


