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I.Загальнi положенrш
1.1. ПоложеншI щодо вреryлювання конфлiктlrих ситуацiй в Грилiвському ВПУ
JtЗ8 (далri - Училище) спрямоване Еа створеЕЕя в колективi особливоiвrора.гrьно_
iНТелекryа.rrьноТ атмосфери, побудованоТ на повазi до загапьнOJIюдськ!гх
цiнностеЙ; формування творчоi особистостi як носiя високоТ культури та стiйких
моральЕих принципiв.
1.2. Положеннr{ розроблеЕе дJбt зашобiгання конфлiктних ситуащiй серед ycix
пРацiвникiв та здобувачiв передвищоТ освiтя Ушшrища та регламентуе
ЗаСТОСУВаНШ{ захоДiв щод0 забезпечення прозорого процесу, спрямOваног0 Еа
ВИРiШення конфлiктних сиryащiй та проблем в найкоротшi термiни. Описуе
пРоцеДури виlIвлення та пOrтередження конфлiктл*lх ситуацй, а-тlгоритм дiй у
ЗВ'яЗКУ iз всТановJIенням конфлiктяих ýитуацiй та опособи rx вреryrпованЕrl.
1.3. Положення розроблене згiдно з Конституrдiею Украi'ни, Кодексом законЬ про
працю Украi'ни, Законами УкраТни <Про вищу ocBiry>>, кГIро ocBiTy>>, <Про засади
Загrобiганнrl та протидii дискримiнацiТ в УкраiЪi>, !ешlарацiТ гrрав JIюдини ООН,
Правил вкутрiшнъого трудового розшорядку, Стаryry Учшlища" наказiв та
розпоряджень директор4 iншrос aKTiB чиЕного закоЕодавства.
1.4. Положеr*rя обrрунтовуе стратегiю запобiгання конфлiктним сиryацiям
суб'сктiв навчitJIьного процесу Училища.
1.5. Для реалiзацii цiлей ГIоложенlтя використOв)rютъся наступнi термiни:
кОнфлiкт - Irроцес крЙнього загоетренЕя сулеретшостей та боротьби двох чи
бiЛъше cTopiH у розв'язаннi значущоТ дrя них проблеми, л<ий супровсджуеться
негативними емоцiями i вимагае розв'язання; це зiткнення iнTepeciB осiб i |руп,
TxHix iдей, протиIIежних погJIядiв, потреб, оцiнок, рiвня прагнень, домаганъ тOщо;
КОНфЛiктна сиryацiя - це супереIшивi позицii cTopiH з будь-яког0 привOду,
ПРilГнеЕня до протилехGrих цiлей, викOристання рiзних засобiв по Тх досягЕенню,
РОЗбiЖНiСть iHTepeob, бажань та iH.; або ситуацiя, що стаIIовить IIерешкоду дIя
досягнеЕня постalвленоi мети хоча б одного з )Еасникiв взасмодii;
конфлiктогени * слова, дii (чи бездiялънiстъ), спрямованi на те, щоб образити,
принизити опонентц вивести його з себе;
об'sкт конфлiктlлоТ ситуацiТ - це матерiалъна фесурси), соцiаrrъна (влада) або
ДУХОВНа (iдея, Еорма, прrrrrцш) цiннiсть, до володiння або користуванЕя якою
прагIýiть отороЕи конфлiкry;
rIРеДМеТ конфлiктноi сиryащiТ * це об'сктивно iснуюча або уявна проблема, щ0 с
оснOвою конфлiктноТ сиryацiТ;
ПРОбЛема конфлiктноТ сиryацii - це та суrrеречнiстъ, що виIIикае через об'ект
КОНфЛiКЖоТ ситуацii та стас пршtиною протиборства cTopiH (проблема tsладЕ,
взаемин, першостi, конкуренцii, психологiчноi cyMicHocTi тощо);



акаДемiц{а етика * cyкyпEicTb етиItних гIринципiв та цравиJ1 визначених закOном,
яКиМи маютъ керуватися суб'екти освiтнього прOцесу та освiтнього середовища
Училища;
академiчняЙ етикет- правкпа взаемодiТ i поведiнки суб'ектiв освiтнъого
IIРОцесУ та освiтнього середовища Училища в процесi спiльноi дiяльностi та
спiлкування;
дискримiнацiя * ситуацiяо за якоi особа таlабо груfiа осiб за ix ознакамrл раси}
кольорУ шкiри, полiти,tлlих, релiгiЙних та iнrrпдх перек0IIань, oTaTi, BiKy,
iнва_tliдяостi, етнiчного та соцiа-rrъного похOдженшL громадянств4 сiмейного та
маЙнового стану, мiсця проживанIuI, мовнипдrд або iншими ознаками, якi були, е
Та можуть бУти дiЙсними або гrригrущеЕими, зzвЕае обмеженяя у визнаr*ri,
реалiзацii або користуваннi uравом i свободOю в будь-якiй формi, встановленiй
Законом Украi'ни <ГIро засади запобiгадrЕr{ та rротидii дискримiнацii в УкраiнЬ,
KpiM випадкiв, коли таке обмеження мае правомiрну, об'сктивно обгрунтоваЕу
меry, способи доýягнення якоi е н;tJIежними та необхiшIими;
булiнг (цькуваrшя) - дi-шrня (дiТ або бездiяльнiсть) уrасникiв освiтвього lrроцеýу,
якi IIОJшIГають у психслогiчrrому, фiзичному, економiчному, ýексуr}льЕOму
насипьствi, у тому числi iз застосув€lЕнrlм засобiв eлeкTpoтrIrln( комунiкацiй, що
В!Iиняються стосовн0 малолiтнъоi чи flеповнолiтньоТ особи таlабо такою особою
стосоВно iнших 1"rасникiв оовiтньсго процесу, внаслiдок чого могла буги wr була
заподi*rа шкода психiчному або фiзичному здоров'ю гrотерпiлого;
вiктiмблеймiнг - звиЕувачення жертви гrсrдrологiчного або фiзичного тиýку у
IIРоВOкацiТ протиправних дЙ; вiдмова у наданнi належноi пiдтримки жертвi
HacI4ItIш; окрема форма булiнry;
ceКcy8lлbнi домагання * дiТ сексу€tпъного характеру, вираженi словесно (погрози,
ЗаJIяКУВанн;I, непристоЙнi зауважеЕЕя) або фiзично (доторкання, rrопдескування),
щО приЕЮкуютъ чи ображають осiб, лсi гlеребувають у вiдносинах освiтнього,
трудовOг0, сrryжбового, матерiального чи iншого пiдпорядкування;
Мобiнг (знуrцання) * систематичне цькування, психологiчний терор, форrопи
ЗНИЖенНЯ аВторитетq форма цсlu(ологiчного тиску у виглядi цъкуваннrI
спiвробiтлrика у кOлективi, зазвичай з метою його звiлънення;
кiбермобiнг (кiбербулiнг) - шоняття |рупового булiнry, пiд яким розумiються
УпЛаСнi образи, погрози i повiдол*пеннrl iншим данlD(, що кOмпрOмет)rють особу у
кOлективi, за допомогою с}часних засобiв мобiльноТ комунiкацii, ж правило,
ПрОтягом трив€lлог0 перiоду часу. Кiбермобiнг здiйснюеться в кiберпросторi
ЧеРеЗ iнформаrцiЙно-комунiкацiйgi KaHaJI}I i заооби. У тому числi в fuTepHeTi: за
ДОПОМОГОЮ електронноf пошти, прOграм дJIя обЙну повiдомл9нЕями в
соцiа.rrьних мереж€}х, а також через розмiщення на вiдеопорт€Lпах нешристойних
вiДеоматерiалiв, або за допомогою мобiльного телефону (наприклад, за
дошомогою SМS-повiдомлень або (доццливию) дзвiнкiв);
а)ДинГ (англ. outing) - оприJIюднення, rryблiчне розголошеЕшI iнформацii про
СеКСУ€lJIЬнУ орiентащiю або тендерну iдентичнigть людини без iT на те згоди.



Дутинг прстипежшIй за змiстом камiнг-ауту - добровiльЕого розщриття власно1

..о.у*""оi орiснтацiТ абО тендернОi iденти,*rостi. Дутинг може бу,и розцiнений

яК порушеннЯ права на недоторКаннiстЪ приватнOгО життя i може бути

викорисТаниЙ дй;Йо*"ruцii йдрrни i наяесення шкош4 його реrryтачii- Iнодi

аугш{г використовуеться в полlтиIIнiй боротьбi або в цiлях продемонструвати

,rpor"pi"o Ъiж особистим життям JIюдш{и i його офiцiйною гryблiшrою

rrозицiею;

утиск _ небажана дJIя оооби та/або групи осiб поведiнкъ метою або наслiдком

якоi е прш{иження iх ллодськоi гiдI1остi за певними озЕаками або створення

стосовно такоi особи чи групи осiб напруженоi, ворожоi обрамивоi або

зневажJIивоi атмосф.р"; шосередЕицтво (медiацiя) - процес, у якому нейтршlъна

до конфлi*rу 
"реrя "roporu 

lмедiатор) допомагаs стороЕам конфлiкry знайти

прийнятнлй BapiaHT вирiшенття сиryацii яка скJIаJIасъ; вид апътерЕативного

вреryлюваЕня конфлiктвшr сиryацiй, гrокликаний досягти згоди сторонам

*Ъ"флiкrу, наJIагод{ти коrчгуrriкачiю мiж ними, шроаналiзувати причини

сlrгrеречОк та обрЙ BapiaHT вlD(оду iз конфлiкту, Медiацiя здйсЕюeтъся з

дOтриманням приIщипlв добровЬностi, розподi.гry вiдповiдалъностi,

нейтраrrъностi, конфiденцйностi,
накJIе11 - r1оширенЕя завlдомо ЕеправдиВ1D( ВиГадок, щ0 ганьблять iншу особу,

Наклепи -це 
помиJIкоВе або зловмисЕе твердженнrI, яке може зашкодити чиюсъ

регryтшrirо.
1.6, Суб'екти освiттlъого середOвища Училища Ери здйсненнi овоеТ дiялъностi

мають дотримуватися таких оснсвЕих rrринчигliв та цiнностей: академiчна

свобода' чеснiстъ, поряднiСть, сгIраВедJ{ивiЪтЪ, взашлrrа довiр4 компетентнiсть,

rrрофесiона.пiзм, uiдrrо*lд-ънiстъ, добрсчеснiсть, tIов€лга д0 людськоi гiдностi,

."ободu особистоТ недотсрканностi, взаемошовагъ IIовага до приватЕогс життя та

захисту IIерGонЕLIIъних даЕIо( учасникiв конфлiкгноi сиryацiТ та rншt,

|.7. й Йо"iторинry за ситуацiею щодо конфлiктних ситуацiй в У,пшrищi

провOдяться ""й.r*r"*i 
(нЪ рiдше 1 разу на piK) оIIитування суб'ектiв

освiтнього середовища.
1.8. ЗастОсуваннЯ цъOгО ПолокеНня не викJIючае можJIивОстi застосуваIIЕя llilших

Еорм тIинног0 законOдавства щодо захисту особою fi прав i законнкх iHTepeciB,

II. Ъагалънi засади запобiгаяня конфлiктним ситуацi,шл

2.1. Конфлiктнi ситуачii у закладi l1ередвищоi освiти виникаютъ мiж:

здобувачами шередвищоТ освiти та адмiнiстрацiсю ;

здобувачами передвищот освiти i виrЕгrадачами як gтороЕою, що дас завдаIilш r

контролюе'rx виконанЕя;
трудовим колективом й адмiнiстрацiею;
трудовим колективом i профспiлковим KoMiTeToM;

адмiнiстрацiсю й профкомом;
здобувачами перерищо1 освrти;

працlвниками;



гIрацiвниками i керЬникаа{и структурних пiдроздiлiв,

2.2. МоNсгlивi орЬ* конфлiктiв мiж суб'ектами оовiтнього серýдовища

У.шлИЩа:
iнновацii що втiлюютъся в Училищi;
неоднознztчЕе розумiння чр*.: обов'язкiв;

невикон:ш{шt вимог оргаrriзацiт освiтвього IIроцеау;

недсстатнiй рiвенъ iнформованостi;

удоскон€lJIенЕя системи документообiгу;
пiдвищення вимог до забезfiечеI{Ilя жостi органiзацiт освiтнього процесу;

створенНя вузъких часових меж дJIя викоЁання розпорядженъ, наказiв;

некоректний добiр персонЕtлу;

вiдмова вiд врахуваЕнrI мшIулого досвiду в oKpeMlIK наIц)ямах оргаrriзацii роботи

Училища;
недостатнiй рiвенъ квалiфiкацii тощо,

2.З. Дiiта сrrЬсоби дJIя запобiгання конфлiктноТ сиryацii:

зберiгати самовjIаданнrц витримку;

дотримуВатисЯ психолоГiчноi культури, тслерантЕост1;

надати моястtивiстъ суперЕику 1учаснуlv конфлiкту, конфлiктанту) чiтко й

арryментоваЕо висловити вдасну позицlю;

чiтко сформулювi}ти сугь, ,rр"й*у конфлiкту i кiнцевий резупьтат, прlйнягнi

fжý]u]]n":Ъ"о.*, Ее IIgреходити на ощiнщу суб'екта як особистостi;

з'яс5rвати,rуrЙ *р*Ь iHTopeciB обох Topi" конфлiктноi ситуацi?;

визIIачиТи нйгосТрiшi суперечностi дlя обох конфлiктуошпr cTopiH;

визначити ,rprtbr."i дJI; пообпiоryочI'( cTopi' Ko'пpoonicHi варiанти вирiшення

конфлiктнот ситуацiт шgrяtом взаемЕЕх поýryrrок;

.rр"й"rт" Еропозицiю i домовитися про майбупrе;

у разi виJIвJIенн,I помиJIок (iнформативних, поведiнковихо цiвнiсних, rrрофесiйяшк

тощо) гiдно iх визнати;

"u*u.*"ся 
пiдтрш,ryвати баrrанс дiлових cTocyHKiB у констр-уктивних межах,

2.4. IIfuяхи 
'rоrrЁр.д*еЕня 

конфлiкгних ситуацiй в Учлшrищi:

планування соцiатrъного розвитку колективу: стtsорення належних умOв працц

моrктrивостi пiдвищення квалiфiкачii, р{ови для кар'ерного зростаннlI,

органiзац iя вiдпочинку ;

"iдкр"ri"r" 
дiяльностi Училища, постiйне iнформуванIrя шраrliвникiв про його

результати i цiлi дiя.гrькостi; глаонiсть i колегiаrrьнiстъ, доведеяr{я 11::y5
завданъ до розулtiння кожним IшеЕOм колективу, визначеЕня шрlоритетlв

розвитку * y*uoro колективу У.шr.шлщ& так i 0кремих його членiв;

демокраТиtшiсть при шрийняттi тих чи iншrос pi*e"u, що стосуються Bcix або

окремих членiв колективу Училиша;

розр.бка чiткик ПОСаДОВIlD( iнструкцiй, якi викJIючаютъ пгуtаЕиЕу 1

безвiдповiдалънiсть;



ДоВiра у взаемовiдносинах здобувачiв пеOедвищоi освiти, працiвнlпсiв, членiв
колективу та пiдроздiлiв;
обЦрунтована вимогливiсть до пiдrrеглих у викOнаннi ними трудовоТ i виробничоТ
дисциплlни;
сПраВедJIива винагорода за прsIцо (моральне i MaTepianbнe заохоченrrя);
ПОСтЙна ryрбота пр0 задOволення потреб та iHTepeciB здобувачiв rrередвищоТ
освiти, працiвникiв Училища;
дотриманЕя IIриIщипу соцiальноi ýправедIrивостi в буд" -яких рiшеннюс, що
стосуютъся iнтересЪ колективу й особистостi;
фОРмУвання у працiвникiв та здобувачiв Училища високоi психолого_
педагогiчноТ кульryри спiлкувашrя та iнше;
ПРiоритетrriсть iHTepeciB здобувачiв передвищоТ освiти, дотримаЕIrя вимог
студентоцентрOваного навчання i вихованшI.
ВажЛивою умовою зацобiгання конфлiктлrим сиryаrдiяrл у соцiа-гrьно-
ПеДагОгiчrrому процесi в Училищi е вiдмова вiд авторитарноi системи управлiння
педагогrчним процесом, конфлiктологi.цrа суб'ектЬ
ЕавчЕчIьного процесу Училlащц а тако}к кульryри
сIIшкуваЕня.
2.5.З МеТOю попереджеЕнrI конфлiктних ситуацiй в Учитrищi керiвники
структурншl пiдроздiлiв, куратори академiчн}гх груп зобов'язанi:
СТВОРЮВаТи сIIриятJIивиЙ соцiально-психологiчниЙ клiмат у колекгивi;
при спiлкувал*li з пiдlеглими та здобувачами передвищоТ освiти бути зЕ}вжд.1
комIIетентними, органlзованими,кOмпетентними, органlзованими, принципOвими, чесними, справеддивими,
ВИМОГлиВиМи, проявляти доброзичливiсть Й тергплмiстъ) з повагою ставитися до
особистого життя пiдлеглого / здобувача rтереДвищоТ освiти' уЕикати пораД у цй
областi;
ГIРOВОД.tТи пеДагогiчнi бесiдл зi здобувачами rrередвитцоf освiти та (за потреби)
забезгrечувати ýадання iM псrо<ологiчноi пiдгримки за допомогOю психологiв, що
пршsOютьу соцiа-rrъно-псLтхологiчнiй слryжбi Училища;
встановлювати довiрллtвi стосунки у взасмовiдЕосинzlх з пiдrrеглилда та
здобувачами передвищоi осв iти;
СТВОРЮВаТИ об'ективнi 1мови неЙтра-пiзацii особистrоr причш{ виникнеIlня
конфлiктних сиryацЙ, а саа,rе дOтрирIуватися принцишу соцiа-шъноТ
СПРаВеДJIИвОСтi в рiшеннлq жi стосуютъся iHTepeciB особистостi гrрацiвника,
викJIадача, здобувача передвищоТ освiти.
2.6.У вршаДlý виникненЕrI ситуацii, яка мOже Еривести до конфлiкту, керiвники
СТРУКryРНюr пiдроздiлiв та вiддiлiв Училища, кураторЕ академi,шrих грул мають
сВоёчасно виrIвдяти iT та вчаOно реаryвати в межах свого пiдроздiлу. Якщо
СамоТУЖки неможJIиво утримати си:ryацiю пiд коЕтроJIем та врегулювати
КОнфлiкт, розгллq/ти зiвначеЕу ситуаrдiю з фахiвцmли та вiдгrовiднишшл особалцrа

у конструкт!{вЕих межах.

поiнформованiсть
формуваrшя ikньоI



Z.7. Керiвники струкryршФ( шiдроздiлiв та вiддiлiв Училищ4 куратори
академiчнrтх груп мають коIiструктивно вирiшувати конфлiктнi ситуацiТ
(GикJIадач здобувач передвищоТ освiтиr> за допомогоIо стратегiТ
спiвробiтництва та компромiсу, мiнiмiзаrriТ негативних емоцiй опонентiв, у
розрахунку на виоокi моральнi та професiйнi якостi викладача тощо.
III. Вiдповiда-пьнiсть та IIIJIю(и rт0переджеIrня конфлiктпих ситуацiй в Училищi
3.1" Обов'язками прачiвнIжiв Учшrища стосовно конфлiктних сиryацiй е:
iнформування (гrроведення бесiд, психологiчних тренiнгiв щод0 заuобiгаrrня,
виlIвлеЕнrI та вреryJIюваншl конфлiктпих сиryаlдй);
запобiгання (керiвникам структурних пiдроздiлiв попереджати випикнення
конфлiктних сиryацЙ, сво€чаýно виявдяти ik та iнформувати адrлiнiстращiю
Училища)
уреryлювання (створення тимчасовIж спецiа.пьнrос комiсiй iз з€lJIучеЕням
психолOга юриста та представникiв профспiлковог0 оргаЕу, заступника
Директора з НВР, лсi зобов'язанi в 10-деняиЙ TepMiH вивчити питання та
пiдгоryватя tsисновки, запрOпOЕувати проекти рiшень);
УгриманшI вiд буш-яких дiЙ або рiшень до часу 0ЕрилюдIеЕшI висновкiв
тимIIасовоi KoMioii дlя вирiшеЕнrI коЕкретноТ конфлiктноi сиryаrдiТ в Учrтrишi.
З.2. Основниtlшл методЕlJчIи реrlгування на конфлiктнi сиryацii керiвником
струкryрногo пiдроздilry е:

бесiда з конфлiюуючими сторонами з метою визЕаченIя причшI та сутпостi
конфлiктноi сиryацii;
iнiцiюваншI створення тимчасовоi койсiТ для вирiшеЕнll конкретноТ конфлiктноi
ситуацii в Училищi;
iнформувацЕя органiв внутрiшшiх сгtрав у випадку спiрноi ситуацiТ або у випадку
траюуванвя однiеi з конфлiктрочrос cTopiH конфлiктноi сиryацiТ як кримiнальноТ;
iнфоршгув€шня 1.часнrа<iв конфлiкноi сиryацii про висновки тlдлчасовоi
спецiа-пьноТ KoMiciT та запропонованi прOекти рiшень;
кOнтролъ задоц)им€tнЕr{м запропоноваЕих висновкЬ тарiшенъ TиMIIacoBoiKoMiciT
для вирiшення конкретIIоi конфлiктноТ сиryацii в Училиlцi.
3.3. Способи вирiшенЕя конфлiктвих сиryацiй:
адмiнiстративний (погrередження, догана звiльнення, переведенIut наiншу
дiлянку роботи, рiшення суду, викJIючеЕн;I з .Iисла здобувачiв гrередвищо? оовiти
та iH.;) згiдrо з Конституlдiею Украiни, Кодексом законiв пр0 працю,
ЗакономУкраiни <Про порядок вирiшення колективнlD( трудових спорiв
(конфлiктiв)>>, ПравилЕlh{и внутрiшнъого трудOвого розпорядку Училища;
педагогiчниЙ (бесiда, переконz}ння, прохання, роз'ясне}lня ЕаданЕя псиNOлогiчноf
доuомоги i т.rr.).
IV. ВирiшеЕпя та розв'язаЕЕя конфлiктноТ ситуацii
4.1. OcHoBHi стратегii розв'язання конфлiктноТ сиryацii:
компромiс;
спiвробiтництво;



уникання;
пристосування.
4.2. Шляхи вирiшення конфлiктних ситуацiй :

самостiйно опонентами;
за участю TpeTix осiб;
IIереговсри.
4.З. Засобами розв'язання конфлiкry е:

усунення причин конфлiкту, подолаЕня образу (<ворогаD, що склався у
конфлiктуючи>( cTopiH ;

змiна вимог однiсТ зi cTopiH, якщо опонент йде на rreBHi поступки;
консенсус, що € згодою значноi бiльшостi уrаслликiв конфлiкry щодо Його
головних питанъ.
V. Комiсiя з врегулювання конфлiктних ситуацiй
5.1 . Щля вирiшення питань щодо вреryJIювання конфлiктних ситуацiй в Училиrrдi
дiе Комiсiя з врегулюванЕя конфлiктних сиryацiй (далi * Комiсiя), яка с постiйно
дiючим робочим органом.
5.2 . Склад KoMiciT з врегулюваЕня конфлiктних ситуацiй затверд}Iqуетъся наказом
Директора Училиrца у uерiод з 01 по 05грудня ол{н раз на З роки. Члени KoMiciT
працюютъ на громадсъких засадах.
5.З. Комiсiя з вреryлювання конфлiктних ситуацiй зобов'язана у своiй роботi
Дотримувuтися засад поваги до приватного життя та захисту tlерсончtпьних даних
учасникiв конфлiктноi сиryацii. За необхiдностi Комiсiя надае консультативЕу
rriдтримку студентському самоврядуваЕню, Радi молодих вчених та здобувачам,
структурним пiдроздiлам Училища.
5.4. Засiдання KoMicii з вреryлюваЕня конфлiктних сиryацiй проводитъ iT голова,
абО, Зайого дор)п{енням, застуIшик голови.
5.5. Питання, Iцо обговорюються пiд час засiдань оформлюються протоколами,
якi пiдписують головуючий та секретар KoMicii з врегулювання конфлiктних
сиryацiй.
5.6. Щокумент€LIIъний супровiд дiяльностi KoMiciT уrилища здiйснюе секретар
KoMiciT.
5.7. Комiсiя У,илища скликаетьQя секретарем KoMicii, який повiдомляе членiв
KoMiciT та запрошеЕих осiб про дату i мiсце проведення засiдання.
5.8. Сторони конфлiкту зацрошуютъся секретарем KoMicii на засiдання KoMiciT
унiверситету в обов'язковому цорядку. Вiдсутнiстъ однiеТ або обох cTopiH
конфлiкту на засiданнi KoMicii не е пiдставою лIя скасування fi засiдання.
5.9. Засiдання KoMiciT Училипда вважаеться правомiрним у разi присутностi на
нъому не менше zlЗТi,гteHiB.
5.10. Рiшення KoMiciT Училища приймаеться вiдкритим голосуванням та
вважастъся приЙнятим, якщо за Еього шроголосували бiлъше 50% присутнiх на
засiданнi членiв koMicii.



5.11. За результатами розгJuIду справи та з'ясlrваIш{я Bcix об'ективних обставин
Комiсiя впродовж трьох робочих днiв готуе письмовий висновок, жсмtl
скJIадасться з ЕаступниN частин:
всцшна частина, де зазначасться дата та мiсце скJIадання висновку, )п{асЕики
процедури розгJuIду питання та змiст заяви;
оIIисова частина мiстить iкформацiю по cyTi питатlня, що було розгJIянуто
Комiсiею;
мотивувальЕа частинq де за:tначаються обставини та докази, -шсi Комiсiя взяла до
увагц;
резолюцiя мiстить рекомендацiТ для прийняття остатOrшого рiшення директором
Училища.
5.|2. Результати засiдань KoMicii училища офорrлшrrоються секретарем KoMicii у
формi протоколiв, якi пiдгlисlпотъся секретарем i головою KoMicii. В протокопi
зазначаеться рiшення KoMicii Училища та його виконавцi.
5.13. У разi, якщо будъ-який член KoMicii Ее погоджусться з висЕовкомо йому
Еадаеться право викJIаден}uI окремоТ дrмки, щ0 с невiд'еtлшлою частиною
виýновку.
5.14. Рiшення KoMicii довOдиться до вiдома cTopiH конфлiкту та виконавцiв та е
обов'язковим д0 виконаншt. Особу, стосовно лсоТ розгдядrtJIосъ питання,
ознайомлrюють iз висновком KoMiciT пiд розпис.
5.15. Комiсiя }пмлIща у своiй роботi керусться нормами чинного законодавства
HOpMaTиBHLD( доцпчIентiв Училища та I*IM ГIоложенням.
5.16. Якщо у голови або члена KoMiciT Училища icHye конфлiю iHTepeciB по
вiдношенЕю до якоiсь iз cTopiн конфлiктяоi сиryацii, вони не берутъ участь у
засiданнi та прийнягтi рiшенIuI щодо цiсi конфлiктноТ ситуацii.
5.11. fiля вирiшённll KoHKpeTIIoi конфлiктноТ сиryацiТ форпгусгъся тимчасOва
комiсiя дгrя вирiшеЕIIl{ коЕкретноТконфлiктноТ ситуацii, що скJIадаетьýя Ее менше
як з п'яги .тленiв постiйно дiючоТ KoMicii.
5.1В. За необхiдностi, за рiшенням голови KoMiciT до участi у роботi KoMiciT
учиJIрIща можуть заJI}пIатисъ iншi особи.
5.19. Секретар KoMicii Учиrrища пiслrя отримЕlнIlя вiд капцелярii зареестрованого
зверIIеЕня щодо розгJuIду конфлiктноi сиryацiТ за дорlченIuIм голови KoMiciT:
psecTpyc його в журна-rri облiку повiдомлень про конфлiкт iHTepeoiB, який
пOвинен бути прошитий та проЕумерOваний, i передае зверненн, та сугrугнi
документи членам KoMiciT дJ{я вивченнr1;
в разi потреби, звертаеться до cTopiн кокфлiкту з метою оц)иманн-я уточнюючоi
додатковоТ iкформацiТ щодо конфлiкту;
веде шротокOл засiдання KoMiciT У.шаilищъ пiдписуе його спiльно з голQtsою
KoMicii;
надае витяги з протоколу засiданrrя стOроЕам конфлiкту та викон€tвцю,
визнженому за рiшеннял,шт KoMiciT (в разi його HaшHocTi);
зберiгае оригiна-п шpoToKoJý/ засiдання KoMicii протягом 5 poKiB;



f:Чry'ЗВiТИ За 
Р:зультатами роботи KoMicii r{илища.

5 .20. Члени KoMiciT Училища:
до засiдання koMiciТ вивчають матерiаJIи по cyTi конфлiктнотпiд час засiдання засJý4(овуютъ доповiдь голови KoMiciTконфлiкту щодо конфлiктноi ситуацii, яка пiдлягае розгляду;ставлятъ уточнюючi питання, за необхiдностi;
беруть )ластЬ в обговореннi, яке вiдбу"u.ru"" без присутностi cTopiHконфлiкту;
за результатами розгляду конфлiктноТ ситуацii голосуютъ за рiшення,запропоноване головою KoMicii.
5.21. Голова KoMiciT Училища:
пiсля отримання звернення iнiцiюе засiдання KoMiciT Училища;здiйснюс керiвництво роботою KoMicii, ознайомлення зi зверненням та супутнiмиматерiалами, а такоЖ напрацЮванЕя мOжливих rrrлrяхiв розв'язання конфлiктноТситуацii;
ОГОЛОШУ€ На ЗаСiДаННi iНфОРМаЦiЮ По cyTi конфлiктнот сиryацii, надае словосторонам конфлiкту та членам KoMiciil
забезпечус об'ективнiстъ розгляду конфлiктноi ситуацii, виносить наголосуваншI проект рiшення щодо iT врегулюЪання;
оголошуе рiшення за резулътатами голосування та доводить його до вiдомаcTopiH конфлiкту, присутIriх на засiданнi;
пlдпису€ протокоД засiданнЯ KoMicii та контролю€ виконанЕя рiшень,прописаних в ньому
5,22, Комiсiя мас цраво подавати пропозицiТ щодо вдоскон€tJIення даноТ гrолiтикита процедур, iнших внутрiшнiх положенъ щодо поцередження та врегулюваннrIконфлiктних ситуацiй.

J{. {гочедури врегулювання конфлiктнлгх сиryацiй
6'1' fiЛЯ ВИРiШеННЯ КОНфЛiКТНИх ситуацiй в УчЬиrцi передбачено два с,,осOби ixвреryлюваннrI - формалъний та неформалъний.
6,2, Якщо працiвники таlабо здобуЙчi 

".р.о""*оi освiти Училища вважаютъ, щобуло порушецо ix Hi права i немае можливостi залагодити пйqrпiо, методомпереговорiво вони можуть подати скарry до KoMicii.
6.З. Скарга подастъся до KoMicii у """urо;й Б"рri (в паперовому виглядi досекретаря Училища або в електронному - на tý/шту @ ). Змiстскарги цовинен мiстити такт iнформацiю: опис порушення права особи,
:t::"."", часу9 коли вiдбулося порушеЕня, факти l 

" 

"'o*r"ui докази, щопlдтверджуютъ скарry, прiзвище, iм'я та по батьковi скаржника, йогогругry/поааду i коцтактний номер телефону.
б,4, Скарги, оформлеуi з порушенням вимог п. 6.3. даного Положення що доз€tзначення прiзвища, iMeHi та по батьковi скаржЕика не рсзглядаються.

ситуацii;
i виступи cTopiH



6.6. ПiсЛя отриМання та реестрацii скарги засц/ш{ик з НВР фор-уu скJIад
тимчасовоТ KoMicii дrя вирiшеншI KoHKpeT}Ioi конфлiктноi сиryацiiЪiдповiдно до
вимог п.5.6. даного Положення.
6.7. ГIiсля отримання скарги Комiсiею та
представником KoMicii, скаржник ма€ право
вреryлюЕання конфлiктноi оиryацii: неформа.шьний або формалъний.
6.7-I. НеформапъЕа процедура. Пiсля ресстрацiТ скарги (iаяви про конфлiктну
сиryацiю), Комiсiя (представник KoMicii) вивчае скаргу, отриму€ у разi
НеОбХiДНОСТi У ПИСЬМОвiй формi вiд скаржника угочЕенця ,u додur*вi деЙлi,
пов'жанi iз конфлiктноЮ Сит5.ацiеЮ, зокрема дж&,мiсЦе, час' особи, Заг5.ченi до
ситуацii, свiдки тощо та призЕачае дату проведення спiльноi зустрiчi зi сторошами
конфлiкry, щ0 не може перевищ}ъати 10 каJIендарних днiв . *ой*оry отриманшI
скарги.
У визначену дату Комiсiя дJIя вирiшення коЕкрешrоТ конфлiктноТ ситуацii
ПРОВОДИТЬ ЗУСТРiЧ З rlаСНИКавrИ конфлiктноТ сиryацiТ (скаржником, вiдцlовiдачем
(потенцiйним пср).шником)).
комiсiя дrя вирiшенIuI конкретноi конфлiктноi ситуацii вивчае скаргу, надае
консультацiТ обом сторонам конфлiкry, пропOЕуе способи вирiшення конкретноi
конфлiкТноТ сиryацii, якi не передбачаютъ гrрийнятгя дисциплiкарЕих pi-*ru
керiвництва Училища.
уразi, якщо конфлiктЕу ситуацiю вдалосъ вреryJIювати за взаемною згодою
cTopiH, конфлiкт вважаеться вирiшеЕиМ неформаrrъно i вреryльOв€lним. Про
даний факт Комiсiя iнформуе директора у сво€му висновку,
На вимоry cTopiH конфлiкТу спiлъне рiшення офоршrюетъся у письмовiй формi.Примiрник такого рirшення зберiгасться в KoMicii , 

"p"ryrrrouaнE 
I конфлiктнlж

сиryацiй 5 poKiB.
у разi неможJIивостi присутностi однiеi зi cTopiH без поважнот причrани - зустрiч
проводиться без неТ,
6.7.2. Формальна Irрсц9дФа вреryдюваЕнlI конфлiктноТ сиryацiТ здiйснюеться
вразi:
- Якщо скаржником обрано формальЕу процедуру;
- вiдмови вiдповiдача (гlотенцiйного порушника) вiд неформалънот гrроцsдури;
- якщО IIIJIJD(OM неформальноi процедури не було досtrнуто спiлъногЬ рiшен"я.Комiоiя в межах форммьноТ гlроцедури rriсля 0тримання та реестрацiТ скарги
обов'язково iнформус керiвництво Училища.
Протшом 10 робочих днiв проводиться засiдаяшI KoMicii, де вирiшуеться, чи
наJIежитЬ розгляД скаргИ дО коtчглетенцiТ KoMicii стримуються, в разi
НеОбХiДНОСТi, У ПИСЪМОВЙ фОРМi Вiд cTopiH конфлi*ry у"о""*rrrr" та додатковi
деталi, пов'язанi iз конфлiктною сиryацiсю. Зокрема" дата, мiсце, час, ссоби,
заlryченi д0 ситуацii, свiдки тощо.

6.5. Скарry може бути подано прOтягом 30 днiв з дшt виявленЕя дiяння або з дrя,
коли повинц0 було ýтати вiдомо про його вчинення.

IIроведецня консультацii з
обрати 0д{н iз способiв



Комiсiя признача€ дату (дати) прсведення засiдання (засiдань) за 1"racTi cTopiH
конфлiкry, що мас вiдбугися протtrом 30 календарних днiв з момеЕту отримання
скарги. На засiдання запрошуються: скаржник, вiдповiдач (потенцiйний
порушник), свiдки та iншi особи, якi можуть надати необхiдту iнформацiю.
TepMiH розгляду може буш продовжено не бiльше нiж на 15 дriв, з прлйнягтям
вiдlовiдrого рiшення KoMioiT. За нsобхiдностi Комiоiя може запиryвати
додатксву iнформацiю, а такOяt звертатися за консультацiею та / або iнформацiею
до працiвнrакiв Училища лсi е везацiкавлеЕими особами у сиryацii що
розгJUIдасться.
За результатами прOведення форпла.гrьноi процеryри вреryлювання
конфлiктноi сиryацii у писъмовй формi оформлюеться рiшення, яке пiдписуютъ
Bci .тlени koMicii та сторони конфлiкry, кожна з яких отриму€ rrримiрник

рiшення.
6.8. У разi, лсщо конфлiктна сиryацiя стOсуеться ЕеповнолiтнъоТ особи, Коrчriсiя
обов'язково цроводить зустрiч з батьками (законними представникашм)
неповнолiтнъоТ особи та запрошуе Тх на засiдання,
6.9. На пiдставi рiшення KoMiciT для вирiшення конкретноТ конфлiктноТ сиryацiТ
керiвництво У.rилшца вживае вiдцrовiдпi заходи, rrередбаченi та дозволенi
закоЕодавством Украiни.
б.10. Примiрник рiшення та матерiали процедури вирiшення конфлiкry
зберiгаютъся у KoMiciT 5 р oKiB.
6.11. Застосування даного Положення не викJIючае можJIивостi застосув€lнIш
норм чиЕного зчlкOнодавства Украi'ни щодо захиоту особою своiх прав.

VII. Монiторинг пров9деноТ роботи щодо вреryдюванЕя конфлiктних сиryацiй
Щорiчно до 20 грудня поточного року Комiсiя готуе та оприJIюдIю€ для
кOлективу Училища щорi.ший звiт про свою дяjlьнlстъ (вкOлективу училища щорlчЕии звlт про свою дяjlьнlстъ (в т.ч. пOдае иого
директору У.шшища), якIffi мiстлл,гъ TaKi данi:
узагальнеЕi данi про кiлькiсть окарг (загалъна iнформацiя та в розрiзi окреrrшгх
директору У.шшища), якIffi мiстлл,гъ TaKi данi:

конфлiктних ситуацiй) i аналiз шлтань, якi були порушенi в скаргах;
rrроведеЕi заходи щодо ilопередженнl{ конфлiктних ситуацй ;

проведе}ri структурЕими гriдроздiлами Училища тренiнги, навчання щодо
попередженЕlI конфлiктrrих ситуащiй та iH.

VIII. Прикiнцевi гrоложення
7.|. Положення щод0 вреryJIюваIlЕlI конфлiктнкх сиryацiй в Училищi €

локаJIьним Еормативно-правовим актом, що знtD(одиться у вiлънOму дOстугri д.гlя

здобувачiв вищоТ оовiтио спiвробiтлrикiв Училища та ycix зацiкавJIенрrх осiб.
7.2. Положення затверджусться рiшеннпл педради Училища та вводитъся в дiю
наказом директора Училища.
7.З. Змiни та дOповЕецня до ПоложенЕя мо}qдть бути BHeceHi за рiшенням
педагогiчноi радл у{илища.

иого


