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Порядок
запобiгання,tа про.гилii

ДИСКРИ М i на ltiT, бул irr гу, l,eHllep но-обумовле ному насил ьству
В КиТвському ttацiональному унiверситетi iMeHi Тараса Шевченка

l. ПОРЯДОК запобiгання та протидii дискримiнацiТ, булiнгу, гендерно-
ОбУМОвлеНому насильству в КиТвському нацiональному унiверситетi iMeHi Тараса
Шевченка (далi Порядок) розробJlено вiдповiдно до Конститучii УкраТни,
ЗаКОНiВ УКРаТни пПро ocBiTy>, <[lpo виIIцу осlзiту>, <tIро засади запобiгання та
ПРОТИДii ДИСКримirrацiТ I} YKpaTrri>, <[Ipo забезгlечегtня рiвних прав т.а
МОЖЛИВОСтеЙ жiнок i чоrlовiкiв>>, <IIро внесення змiн до деяких законодавчих
aKTiB УкраТни щодо проr,и,цiТ бу"тrirrгу (цькуванню)) та чинних мiжнародних
нормативно-правових akTiB, якi раr,ифiкованi Украiною у визначеному
ЗаКОНОДаВСТВОМ ПОРяДкУ, або згода на обов'язковiс,гь яких надана Верховною
РаДОЮ УкраТни, зокрема, KoHBeHlliT про захист гrрав людини i основоположних
СВОбОД, КОНвенЦiТ ООF{ lrpo лiквiдаltiю Bcix форм /lискримiнацiТ п_(одо жiнок, а
ТаКОЖ ВiДПОвiдно до Статуl,у КиТвськог,о нацiоtlального унiверситету iMeHi Тараса
Шевченка (далi Уrriверсит,е,г), КонцегllцiТ розвиl.ку l.yMaHiTapHoT полiтики
УНiверситету на перiод 2021-2026 рр., Еr,ичного кодексу унiверситетськоТ
СПiЛЬНОТИ, Положення про IIостiйну комiсiю ВченоТ ради Унiверситету з питань
етики, Порядку вирirttення конф;tiк,гtrих ситуацiй, Пам'ятки норм етичноi
поведiнки для учасникiв освir,нього проLIесу та цього Порядку.

2. У ЦЬОМУ Порядlку I{aBe/(eHi ltижче,гермiни вживаю,гься у такому значеннi:
- ЗаЯва (cKapza) це неltiдlтверлжене гtовiдомлення про випадок, що

rрунтусться на твердженнi особи про Те, що tцодо ньог,о/неi була порушена
ПОЛiТИКа piBHocTi або BiH/BoHa стала жертвою бу;riнгу, дискримiнацiТ, гендерно-
обумовленого насильства або сексуrшьного домагання;

- заявнuк (скарэtснuк) *, це особа, яка заявляс, lцо його/iТ дискримiнуваJIи,
булили, утискали або застосовуваJIи гс}ч{ерtIо-обумов-пене насильство або
ceKcyELIIbHe домаI,анIlя. Заявником може виступати як o/llla особа, так i група осiб;

- Вidповidач це особа, якийlяка ймовiрно (за словами заявника) с
вiдповiдальною за дискримiнацiю, булit-tг, гендер}iо-обумовлене насильство чи



сексу€Lльне домаганIlя. I]i/(rlовi/tачем можс I}истуIIаI,и як одна особа, так i група
осiб;

- duскрuпtiнацiя - це ситуацiя, за якоТ особа та/або група осiб за iхнiми
ОЗНаКаМИ РаСи, коЛьору шlкiри, полiтичних, релiгiЙних та iнших переконань, cTaTi,
BiKy, iнвалiдностi, етнiчного т,а соцiального tlоходження, громадянства, сiмейного
Та МаЙНОВОГО стану, мiсllя проживаI{ня, мовними або iгtшими ознаками, якi були, е
та можуть бути дiйсними чи приIIуIIIеними, зазна€ обмеження у визнаннi,
реалiзацii або користуваннi правами i свободами в буль-якiй формi як член
унiверсИтетськоi спiльноТи в унiверситетсЬкомУ просторi за винятком випадкiв,
коли таке обмеження мас правомiрну, об'ективно обгрунтовану мету, способи
ДОСЯГНеННЯ ЯКОТ € належними та необхiдними. Щискримiнацiя може бути пряма та
непряма;

* булiнz (uькування) цс дiялttlя учасIIикiв унiверситетськоТ спiльноти, що
ЗДiЙСНЮються в унiверсиl-етському просторi та IIоJIягають у психологiчному,
фiЗИЧнОмУ, економiчному, ceкcyaJlbl]oмy IIасиJIьствi, залякуваннi, у тому числi iз
ЗаСТОСУВанняМ засобiв еJIектронних комунiкацiЙ, внаслiдок чого могла бути чи
була заподiяна шкода психiчному або фiзичному здоров'ю потерпiлого;

- zенdерно-обул,tов]lене насuльсmво (насu.пьсmво за ознакою сmаmi) це
СПРЯМОВанi Проти учасникiв унiверситеr,ськоТ спiльноти в унiверситетському
пРОСторi дiяння, якi стосуються приналежнос,гi ло cTaTi або пов'язанi iз
ПОШиРениМи в суспiльствi звичаями, тра/lицiями (с,гереотипними уявленнями про
СОцiальнi функцiI (становище, обов'язки тощо) жiнок i чоловiкiв), або дiяння, що
СТОСУЮТЬся переважно осiб певноТ cTaTi чи зачiпають iх непропорцiЙно, i завдають
фiзичноТ, сексуЕLпьноi, психоJIогiчноТ, економiчноТ шкоди чи страждань, включно з
погрозами таких дiй;

* сексуальнi dол,tаzалtня Ile 71iT ceKcyaJlbнol,o характеру, вираженi словесно
(погрози, зzLпякування, t-tеприс,гойнi зауlзажсtlня) або фiзично (доторкання,
ПОtIЛеСкУвання), що tIриtIижую,гь чи ображають .lленiв унiверситетськоТ
Спiльноти, якi перебува[оть у вiдносиtlах тру/Iового, службового, матерiального чи
iншого пiдпорядкування ;

- СексuЗм Це буль-якиЙ акт, жест, вiзуальниЙ прояв, вимовленi або
написанi слова, дiя чи повелiнка, якi базуються на думцi про те, що особа або
ГрУпа осiб унiверси,гетськоТ сгti.ltьноти с гiрtllими вiдt iнrших через свою стать;

- переслidування (сmалкiнz) це повторюванi спроби спостереження за
ОСОбоЮ, слiдування за ним/нею таlабо цькування KoHKpeTHoi особи члена
Унiверситетськоi спiльноти, *- яке змушус iT боятися за власну безпеку, безпеку
iнших людей або зазнавати емоцiйних переживань, страждань;

- уmuск це небажана лля особи таlабо групи осiб унiверситетськоТ
спiльноти поведiнка, метою або Hac;lillкoм якоТ с приниження людськоТ гiдностi за
певними ознаками або ст,вореIIIIя ltlo/to тaKoT особи чи групи осiб напруженоТ,
ворожоi, образливоТ або зtlсважJlивоТ а,гмосф.р".

- унiверсumеmськuЙ просmiр це l,ериторiя ycix структурних пiдроздiлiв
Унiверситету та поза нек), де особа /tic як член унiверситетськоТ спiльноти;

- унiверсumеmська cпiltbHoma - ще Bci категорiТ спiвробiтникiв, здобувачi
освiти та слухачi пiдготовчих Biдlti.lletlb Унiверситету.



3. I-{ей Порядок поширюсться }{а всю унiверси,гетську спiльноту.

4. Унiверситетська спiльнота засулжуе буль-якi форми дискримiнацii,
бУлiнгу, гендерно-обумовленого насильства, зокрема сексизм i сексуальнi
домагання, та зобов'язу€ться сприяти протилiТ цим явищам.

5. ПОлiтика запобiгання та протидiТ дискримiнацii, булiнгу, гендерно-
обумовленому насильству rрунтусться на таких засадах:

5.1. Поваги до честi та гi/,{ностi кожного чJrена унiверситетськоi спiльноти.
5.2. Забезпечення рirзних можливос,гей осiб таlабо груп осiб унiверситетськоI

спiльноти.
5.3. Забезпечення piBrroT учас,гi жitlок i чоловiкiв у гtрийняггi суспiльно

важливих рiшень в унiверситетському просторi.
5.4. Профiлактики запобiгання ,га протидiТ дискримiнацiТ, булiнгу, гендерно-

обумовленому насильству та сексуаJIьним ломаганням.
5.5. Здiйсненнi професiйrrоТ, rlавчальноТ, науковоТ дiяльtлостi на засадах

гендерноТ piBHocTi.
5.6. Захисту прав ч.llенiв унiверситеr,ськоТ спi;rьноти вiд дiй та iнформацii,

спрямованоi на дискримiнацiю, булiнг, гендерно-обумовлене насильство чи
сексуrtльнi домагання.

5.7. Систематичного монir,орингу щодо проявiв дискримiнацii, булiнгу,
гендерно-обумовленого насильства чи сексуаJrьних домагань.

5.8. Справед1-1IивоI,о, неуtIерелженоI,о ,га свосчасного розгляду заяв про
випадки лискримiнаtliТ, бу.llirrr,у, I,еIч(ерно-обумов-lIеноI,о насиJIьства чи
сексуаJIьного насиJIьс],ва ,га вiдповiltноI,о реагування на TaKi виIIадки в разi Тх

пiдтвердження.

б. Порядок реаryвання на випадки дискримiнацii, булiнгу, гендерно-
обумовленого насильства та сексуальних домагаtIь.

6.1. Випадки дискримiнаlдiТ, булiнl,у, I,ендерно-обумовленого насильства та
сексу€lльних домагань розглядаю],ь керiвники структурних пiдрозлiлiв,
адмiнiстрацiя Унiверситету, Постiйна комiсiя ВченоТ ради Унiверситету з питань
етики.

6.2. liяльнiсть вищезазначених структур rрунтусться на засадах поваги до
приватного життя та захисту I]ерсонаjIьних ланих.

6.З. Постiйна комiсiя IJчеrлоТ ра.ци Угriверсите,гу з питань етики, Щентр
соцiа"ltьного розвитку, L(еrl,гр виховltоТ робо,ги, IIсихолоI,iчна служба надають
iнформацiйну та консуJIы,аl,ивIlу rri.,tт,римку керiвrrикам струк,гурних пiдроздiлiв
Унiверситету таlабо сторонам конфлiк,гу, органiзовують лекцiТ, тренiнги, iншi
просвiтницькi заходи щодо захисту прав членiв унiверситетськоТ спiльноти.

6.4. Постiйна комiсiя Вчеrлоl' ради Унiверситету з питань етики, I_{eHTp

соцiального розвитку, L{ellTp виховrtоТ робо,ги, психологiчна служба можуть
спiвпрацювати з iншrими струкl-урними гli:tроздi"тIами Унiверситету, а також з



Уповноваженим ВерховrlоТ Ради УкраТrrи з прав лtодини, OcBiTHiM омбулсменом
або iншими органами державноi вJIали чи громадськими органiзацiями.

7. Порядок звернеtIня та розгJIяду заяв tlpo випадки дискримiнацiI, булiнгу,
гендерно-обумовленого насильства та сексуальних домагань.

7 .|. Обидвi сторони конфлiкту повиннi намагатися припинити його шляхом
ПеРеГОВОРiв. Якщо особа, яка здiйснюс вiдповiднi протиправнi дiТ добровiльно не
ПРИПИНяС Тх або заявник не бажас прово/{ити IIереговори з вiдповiдачем, BiH/BoHa
МоЖе Звернутися до керiвника вiдrtовi/Iного lliдlроздi"тrу iз заявою (скаргою). У разi
неМожливостi TaKoI,o звсрtiсI{ня вiltlrовiдгlа заява (скарга) подасться на iм'я
ректора чи проректора.

].2. Ректор може лоручити розгJIя/I конф.lriктноТ си,гуацii Постiйнiй KoMiciT
ВченоТ ради Унiверситету з питань етики.

7.З. Строк розгляду заяви (скарги) становить 30 днiв з моменту if отримання
i може бути продовжений не бi"ltьrшс як на 30 дrriв.

7.4. З MeToto розI,JIяltу заяви (скарr,и) ,га вирirпсIlttя сIlрави llостiйна комiсiя
Вченоi ради з питань е,гики проводить зустрiчi iз заявником, вiдповiдачем,
СВiДКами та iншими особами, якi можуть надати iнформаrдiю по справi. У разi
НеОбхiдностi надання додатковоТ iнформацiТ можуть залучатися iншi члени
унiверситетськоТ спiльноти.

7.5. Члени ПостiйноТ KoMiciT ВченоТ ради Унiверситету з питань етики та
iншi особи, за.ltученi /to розгJIя/tу сIIрави, зобов'язанi лотримув а^гися
конфiденцiйносr,i illодо обст,авиll сIIрави т,а осiб, якi ltовiлом"llяють або яких
ЗВинУВаЧУЮть у ддискримiнаlliТ, бу;riлrl,у, ген/(ерно-обумов.тIеному насильствi,
СексУ€Lпьних домаганнях. ГIоруrrrення tlих вимог створю€ пiдстави для
притягнення винних осiб до вillttовilцальrrос,гi.

7.6. AHoHiMHi звернеlrня не розгJIядаються.

8. Висновки [IостiйноТ KoMiciT []чеrrоТ рали з IIитань етики мають
РеКОМеНДацiЙниЙ характер i беруl,ься /lo уваги керiвниц],вом Унiверситету чи
структурного пiдроздiлу при вирiшеннi конфлiктноТ ситуацii.

Поzоdжено:

Голова Пос,гiйноТ KoMiciT
ВченоТ ради з Ilитань еl,ики ёблав МОРДВIНЦЕВ

lриrlа САJIЕНКОНачальник IOB
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