
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ 

    УНІВЕРСИТЕТ       

 

Н А К А З 

17 вересня 2021 р.   м. Харків    № 147 

  

Про запобігання та протидію булінгу  

(цькування) в ХНАДУ 

 

На виконання листа Міністерства освіти і науки України «Про створення 

безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії 

булінгу (цькуванню)» від 14.08.2020 №1/9-436, відповідно до Законів України  

«Про освіту» від 05 вересня 2017 р. № 2145-VІІІ, «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню) від 18 грудня 

2018 р. № 2657-VІІІ, наказу Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу 

(цькуванню) в закладах освіти» від 26.02.2020 № 293, листа Міністерства 

освіти і науки України «Деякі питання організації виховного процесу у 

2021/2022 н. р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних 

життєвих навичок» від 20.07.2020 № 1/9-385, і з метою захисту під час 

освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм 

насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди 

та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Ввести в дію Стандарт  СТВНЗ 89.5-01:2021 «Про запобігання і 

протидію булінгу (цькуванню) в Харківському національному 

автомобільно-дорожньому університеті» (додається). 

2. Затвердити Комісію з розгляду випадків булінгу (цькуванню) в 

Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті у 

складі, наведеному в Додатку 1 до цього наказу. 

3. Затвердити План заходів, спрямованих на запобігання та 

протидію булінгу (цькуванню) у Харківському національному 

автомобільно-дорожньому університеті на 2021-2022 навчальний рік, 

наведений в Додатку 2 до цього наказу. 

4. Вважати Стандарт СТВНЗ 89.5-01:2021 «Про запобігання і протидію 

булінгу (цькуванню) в Харківському національному автомобільно-

дорожньому університеті»  складовою частиною системи управління якості 

ХНАДУ (СУЯ ХНАДУ). 

5. Покласти відповідальність за зміст, своєчасну перевірку та 

актуалізацію  Стандарту СТВНЗ  89.5-01:2021 «Про запобігання і протидію 



булінгу (цькуванню) в Харківському національному автомобільно-

дорожньому університеті» на проректора з НПР. 

6. Відділу акредитації, стандартизації і якості навчання (КОРОБКО 

Андрій) організувати розміщення цього наказу з додатками на порталі 

університету для оприлюднення та включити його до СУЯ ХНАДУ чинним 

порядком. 

7. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на проректора з НПР 

Анжеліку БАТРАКОВУ. 

 Додаток: стандарт, склад Комісії, План заходів, зазначені за текстом 

наказу 

 

       Ректор                                                               Віктор БОГОМОЛОВ 

 

Проект наказу вносить  

 

Проректор з НПР       Анжеліка БАТРАКОВА 

 

Внутрішнє погодження: 

 

Перший проректор з НПР                   Сергій ХОДИРЄВ 

 

Провідний юрисконсульт 

юридичного відділу      Ольга СЕЛЕЗНЬОВА 

 

Начальник відділу акредитації, 

стандартизації і якості навчання                Андрій КОРОБКО  

 

 

 

 

 

                                                                     

 



Додаток 1  

                                                   до наказу по ХНАДУ  

від 17 вересня 2021 р. № 147 

 

СКЛАД 

Комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) 

у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті 

 

 Склад Комісії Ім’я та прізвище Посада 

1 Голова Комісії Сергій ХОДИРЄВ Перший проректор 

2 Заступник голови 

Комісії 

Володимир БОНДАРЕНКО Професор кафедри філософії та педагогіки 

професійної підготовки 

3 Секретар Комісії Василь ПОКОТИЛО  Провідний фахівець – помічник першого 

проректора 

4 Члени Комісії Олексій САРАЄВ Декана автомобільного факультету (за 

погодженням) 

5 Члени Комісії Ігор КИРИЧЕНКО Декана механічного факультету (за 

погодженням) 

6 Члени Комісії Володимир МАЛЯР Декана дорожньо-будівельного факультету 

(за погодженням) 

7 Члени Комісії Юрій БЕКЕТОВ Декана факультету транспортних систем (за 

погодженням) 

8 Члени Комісії Інна ШЕВЧЕНКО Декана факультету управління та бізнесу (за 

погодженням) 

9 Члени Комісії В’ячеслав КУДРЯВЦЕВ Декан факультету підготовки іноземних 

громадян (за погодженням) 

10 Члени Комісії Ірина ЧХЕАЙЛО  Доцент кафедри філософії та педагогіки 

професійної підготовки 

11 Члени Комісії Ольга СЕЛЕЗНЬОВА  Провідний юрисконсульт юридичного 

відділу 

12 Члени Комісії Сергій УРДЗІК Голова первинної профспілкової організації 

студентів 

13 Члени Комісії Ганна ЛОБУНЕЦЬ  Психолог 

14 Члени Комісії  Олександра БЕЗРІДНА  Голова студентської ради університету 

15 Члени Комісії Данило ФЕДОРОВ  Голова студентської ради автомобільного 

факультету 

26 Члени Комісії Аліна БАБАЄВА  Голова студентської ради механічного 

факультету 

17 Члени Комісії Богдан ГУРСЬКИЙ Голова студентської ради дорожньо-

будівельного факультету 

18 Члени Комісії Віолетта Павленко  Голова студентської ради факультету 

управління та бізнесу 

19 Члени Комісії Валерія МАРЧЕНКО Голова студентської ради  факультету 

транспортних систем 

 

 

Перший проректор з НПР     Сергій ХОДИРЄВ 

 


