
  

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор коледжу  

_________  В.І.Чибісов  

«__» ______ 2020 року 

 

 

ПЛАН  

заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу 

(цькуванню) в Кам’янському коледжі фізичного виховання  

на 2020 рік 

 
№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальний 

за проведення 

1 Ознайомити учасників освітнього процесу з вимогами 

Закону України від 18 грудня 2018 року № 2657-VIII 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо протидії булінгу (цькуванню)» та 

провести інструктажі для всіх працівників закладу 

освіти. 

вересень Директор 

коледжу, 

керівники 

структурних 

підрозділів 

2 Підготувати наказ «Про запобігання булінгу 

(цькуванню)  та порядок дій при зіткненні з випадками 

булінгу (цькування) в закладі освіти». 

 січень Заступник 

директора з ВР 

3 Організувати участь кураторів груп, викладачів, 

практичного психолога, соціального педагога в 

проходженні он-лайн курсу «Протидія та 

попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти». 

протягом 

року 

Заступники 

директора з 

НМР та ВР 

4 Оновити  інформаційний стенд «Стоп булінг!» протягом 

року 

Заступник 

директора з 

АГЧ,  

практичний 

психолог 

5 Здійснювати перевірку приміщень, території коледжу 

з метою виявлення місць, які потенційно можуть бути 

небезпечними та сприятливими для вчинення булінгу. 

протягом 

року 

Адміністрація, 

практичний 

психолог 

6 Продовжити роботу по встановленню камер відео 

спостереження в гуртожитку коледжу. 

протягом 

року  

Голова 

батьківського 

комітету 

7 Посилити контрольно-пропускний режим в 

навчальних приміщеннях коледжу, гуртожитку. 

постійно Заступник 

директора з 

АГЧ 

8 Здійснювати чергування викладачів на перервах у 

місцях загального користування (їдальня, коридори, 

постійно Завідуюча 

навчальною 



роздягальні, спортивні майданчики, подвір’я коледжу) 

та технічного персоналу у місцях загального 

користування. 

частиною 

9 Провести тренінги, тематичні зустрічі, перегляд 

відеороликів, бесіди, консультації щодо 

ненасильницьких методів поведінки та виховання, 

вирішення конфліктів, управління власними емоціями 

та подолання стресу, попередження булінгу. 

за окремим 

планом 

Куратори, 

юрисконсульт, 

практичний 

психолог 

10 Залучати до проведення правопросвітницької роботи 

працівників Національної поліції України, служби у 

справах дітей, центрів соціальних служб для сім’ї, 

дітей, молоді. 

протягом 

року 

заступник 

директора з ВР, 

куратори груп  

11 Провести єдину виховну годину «Стоп булінг!» листопад куратори 

12 Оновлювати інформацію розділу «Стоп булінг!» на 

офіційному веб-сайті коледжу 

протягом 

року 

Інженер 

комп’ютерних 

систем 

13 Розглянути питання щодо профілактики булінгу під 

час батьківських зборів. 

вересень куратори 

14 Проведення анонімного анкетування студентів щодо 

випадків булінгу (цькуванню в закладі освіти) 

двічі на рік практичний 

психолог 

15 Провести День толерантності. листопад куратори 

16 Інформувати здобувачів освіти, викладачів, 

вихователів, працівників, батьків та інших учасників 

освітнього процесу щодо їх обов’язку повідомляти 

керівника закладу про випадки булінгу. 

постійно голови 

структурних 

підрозділів, 

голови ПК, ЦК 

17 Створити журнал реєстрації рішень комісії з розгляду 

випадків булінгу. 

вересень діловод 

18 Продовжити проведення консультаційні години 

практичного психолога і соціального педагога, огляд 

скриньки довіри. 

протягом 

року 

соціальний 

педагог, 

практичний 

психолог 

19 Оприлюднити телефони довіри на інформаційних 

стендах та веб-сайті коледжу. 

вересень інженер 

комп’ютерних 

систем 

20 Проводити регулярний моніторинг безпечності та 

комфортності закладу освіти та освітнього середовища 

шляхом опитування, анкетування та вжиття 

відповідних заходів реагування.  

раз на 

семестр 

соціальний 

педагог, 

практичний 

психолог 

21 Оприлюднити на веб-сайті коледжу, інформаційних 

стендах: 

- Правила поведінки здобувачів освіти; 

- План заходів з протидії булінгу; 

- Процедуру подання учасниками освітнього 

процесу заяв про випадки булінгу в закладі 

освіти; 

- Порядок реагування на доведені випадки булінгу 

до 01 лютого Заступник 

директора з ВР, 

практичний 

психолог, 

інженер 

комп’ютерних 

систем 



в закладі освіти та відповідальність осіб, 

причетних до булінгу. 

22 Здійснювати контроль за виконанням плану заходів 

щодо запобігання та протидії булінгу в закладі освіти 

постійно директор 

коледжу 

23 Внести до плану роботи адміністративної ради та 

заслуховувати на її   засіданнях питання про стан 

виконання плану заходів із  запобігання та протидії 

булінгу. 

раз на 

семестр 

директор 

коледжу 

24 У випадку виявлення випадків булінгу розглянути 

питання на черговому засіданні педагогічної ради. 

 

за 

необхідності 

директор 

коледжу 

25 Підготовка звіту про виконання плану заходів з 

протидії булінгу (цькування) в закладі освіти. 

червень, 

грудень 

заступник 

директора з ВР 
 

 

Заступник директора з виховної роботи                                О.Т.Хасамутдінова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор коледжу  

_________  В.І.Чибісов  

«__» ______ 2020 року 
 

 

 

ПОРЯДОК  

реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та 

відповідальність осіб, причетних до цього 

 

Загальні питання 

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу 

(цькуванню)». 

2. Цей Порядок визначає процедуру реагування на доведені випадки 

булінгу (цькування) в закладі  освіти. 

 

Реагування на доведені випадки булінгу 

 

1. Підставою для реагування в закладах освіти на випадки булінгу 

(цькування) є заява або повідомлення, про випадок та/або підозру його 

вчинення стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та/або такою 

особою стосовно інших учасників освітнього процесу, отриманої 

суб'єктами реагування на випадки булінгу (цькування) в закладах освіти. 
 

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.). 
 

2. Повідомляти про випадки булінгу (цькування) в закладах освіти 

може будь-яка особа, учасником або стороною якого вона стала або яка 

підозрює про його вчинення стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи 

та/або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, або 

про який отримала достовірну інформацію. 

Повідомлення про випадки булінгу (цькування) або підозру про його 

вчинення можуть подаватися до будь-якого суб’єкта реагування, 

визначеного у пункті 1 розділу II цього Порядку.  
 



3. Повнолітні учасники освітнього процесу зобов'язані вжити заходів 

невідкладного реагування у разі звернення дитини та/або якщо вони стали 

свідками булінгу (цькування) (оцінити рівень небезпеки життю та здоров'ю 

сторін булінгу (цькування), негайно втрутитись із метою припинення 

небезпечного впливу, надати (за потреби) невідкладну медичну та 

психологічну допомогу, звернутись до органів охорони здоров'я для 

надання медичної допомоги тощо). 

 

4. Керівник закладу освіти:  

призначає уповноважену особу за реалізацію норм законодавства у 

сфері запобігання та протидії булінгу (цькуванню) в закладі освіти з числа 

своїх заступників; 

у разі отримання заяви про випадок булінгу (цькування) не пізніше 

однієї доби повідомляє територіальний орган (підрозділ) Національної 

поліції України про звернення, одного з батьків або законних 

представників малолітньої чи неповнолітньої особи; для невідкладного 

надання психологічної допомоги (за потреби) інформує територіальний 

орган (підрозділ) служби у справах дітей та/або центр соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді; для організації надання медичної допомоги 

постраждалій особі (за потреби) викликає бригаду екстреної (швидкої) 

медичної допомоги;  

визначає наказом склад комісії з розгляду випадків булінгу 

(цькування) з метою проведення розслідування; 

у випадку тимчасової відсутності уповноваженої особи визначає цим 

наказом особу зі складу комісії, відповідальну за підготовку матеріалів для 

засідання (шляхом опитування учасників випадку, з’ясування наявності 

фото та відеофіксацій, психологічної характеристики сторін тощо ); 

інформує особу, яка звернулась із заявою, про подальший порядок її 

розгляду; 

скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) не 

пізніше, ніж три робочі дні з дня надходження заяви про випадок або 

підозру з метою планування та застосування необхідних заходів 

реагування.  
 

IV. Діяльність комісії закладу освіти з розгляду випадків булінгу 

(цькування) 
 

1. Комісія з розгляду випадків булінгу (цькування) є колегіальним 

органом закладу освіти, яка скликається в кожному окремому випадку 

надходження заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти не 

пізніше ніж три робочі дні з дня надходження заяви або повідомлення. 
 

2. До складу комісії входять уповноважена особа та інші 

заінтересовані особи (педагогічні, науково-педагогічні, наукові 

працівники, практичний психолог, медичний працівник та інші особи) за 

рішенням керівника закладу освіти. 



До участі в засіданні комісії також можуть бути залучені сторони 

булінгу (цькування) (за потреби), один з батьків або законних 

представників малолітнього або неповнолітнього кривдника та 

потерпілого, представники інших суб’єктів реагування на випадки 

булінгу(цькування) в закладах освіти та інших заінтересованих сторін.  
 

3. Комісія на своїх засіданнях розробляє пропозиції та рекомендації з 

питань, що належать до її компетенції. 
 

4. За підсумками роботи комісії складається протокол. 
 
5. За виконання та моніторинг запланованих заходів відновлення та 

нормалізації психологічного клімату в закладі освіти та визначених 

рекомендацій для учасників булінгу (цькування) згідно з протоколом 

засідання комісії відповідає уповноважена особа або особа, яка її замінює у 

разі відсутності відповідно до наказу про склад комісії.  
 

6. До повноважень комісії належать: 

розгляд та аналіз матеріалів за результатами проведеного 

розслідування щодо з'ясування обставин на підставі заяви про булінг 

(цькування); 

визначення сторін булінгу (цькування), можливих причин та 

необхідних заходів для їх усунення; 

планування заходів стабілізації психологічного клімату у колективі, 

формування емпатії між сторонами булінгу (цькування) та надання 

соціальних та психолого-педагогічних послуг сторонам булінгу 

(цькування), в тому числі із залученням необхідних фахівців із надання 

правової, соціальної та іншої допомоги тощо; 

формування рекомендацій для педагогічних, науково-педагогічних, 

наукових працівників закладу освіти щодо доцільних методів навчання та 

організації роботи з малолітніми чи неповнолітніми сторонами булінгу 

(цькування) та їхніми батьками або законними представниками;  

формування рекомендацій для батьків або законних представників 

малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу 

(цькування). 

 

V. Порядок застосування заходів виховного впливу в закладі 

освіти 

1. Заходи виховного впливу застосовуються для відновлення та 

нормалізації відносин між учасниками освітнього процесу після випадку 

булінгу (цькування) з метою створення та сприятливого для навчання та 

роботи освітнього середовища. 



2. Заходи виховного впливу застосовуються у разі наявності факту 

булінгу (цькування) в закладі освіти по відношенню до кривдника, 

потерпілого та свідків. 

3. Заходи виховного впливу мають забезпечити дотримання прав та 

інтересів сторін булінгу (цькування), необхідне виховання та освіту, 

соціальну та психолого-педагогічну допомогу. 

4. Заходи виховного впливу реалізуються педагогічними, науково-

педагогічними працівниками закладу освіти із залученням необхідних 

фахівців із надання правової, психологічної, соціальної та іншої допомоги, 

в тому числі територіальних органів (підрозділів) служб у справах дітей та 

центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді тощо. 

5. Необхідні заходи виховного впливу визначає та планує комісія з 

розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти. 

6. Засновник закладу освіти вживає необхідних заходів для надання 

соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які 

вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від 

булінгу, в тому числі залучення (за потреби) необхідних фахівців із 

надання правової, психологічної, соціальної та іншої допомоги тощо. 

7. Керівник закладу освіти забезпечує виконання заходів для надання 

соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які 

вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу 

(цькування). 

8. Практичний психолог та соціальний педагог у межах своїх 

посадових обов’язків: 

діагностують стан психологічного клімату в колективі, в якому 

відбувся булінг (цькування); 

за результатами діагностики розробляють план корекційної роботи з 

кривдником та свідками із залученням батьків або законних представників; 

розробляють та реалізують програму індивідуальної реабілітації для 

потерпілого; 

розробляють профілактичні заходи для групи (класу), в якій 

зафіксовано випадок булінгу (цькування); для батьків або законних 

представників; 

здійснюють супровід педагогічних, науково-педагогічних працівників, 

які забезпечують освітній процес для групи (класу), в якій зафіксовано 

випадок булінгу (цькування); 

забезпечують надання психологічного супроводу здобувачів освіти, 

які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили 

булінг (цькування). 

 



9. Педагогічні, науково-педагогічні працівники, які забезпечують 

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

(цькування): 

виконують рекомендації комісія з розгляду випадків булінгу 

(цькування) в закладі освіти щодо доцільних методів навчання та 

організації роботи з неповнолітніми або малолітніми сторонами булінгу 

(цькування) та їхніми батьками або законними представниками;  

забезпечують інтеграцію антибулінгового компоненту в освітній 

процес, який визначається правилами поведінки учасників освітнього 

процесу в закладі освіти, статутом закладу освіти,  законодавством; 

виробляють спільно з здобувачами освіти правила взаємодії групи 

(класу) під час освітнього процесу. 

 

 

Порядок 

подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки 

булінгу (цькування) в закладі освіти, порядок реагування на доведені 

випадки булінгу (цькування)  та відповідальність осіб, причетних до булінгу 

(цькування). 

 

  

З метою створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти 

здобувачів освіти керівника закладу про випадки булінгу, учасниками або 

свідками якого педагогічні метою створення працівники, батьки та інші 

учасники освітнього процесу зобов’язані повідомляти вони стали, або 

підозрюють про його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми 

ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб. 

Відповідно до такої заяви керівник закладу видає рішення про проведення 

розслідування із визначенням уповноважених осіб. Для прийняття рішення за 

результатами розслідування керівник закладу скликає засідання комісії з 

розгляду випадків булінгу. Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не 

одноразовий конфлікт чи сварка, тобто відповідні дії носять систематичний 

характер, то керівник закладу повідомляє уповноважені підрозділи органів 

Національної поліції України (ювенальна поліція) та Службу у справах дітей. 

У разі, якщо комісія не кваліфікує випадок як булінг, а постраждалий не 

згодний із цим, то він може звертатися до органів Національної поліції України 

із заявою. 

Керівник закладу повідомляє про терміни, порядок реагування на доведені 

випадки булінгу, відповідальність осіб, причетних до булінгу та процедуру 

розгляду відповідно до законодавства. 

Згідно з КУпАП булінг учасника освітнього процесу тягне за собою 

накладання штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів або від 20 до 



40 годин громадських робіт. Якщо булінг вчинено групою осіб або повторно 

протягом року після накладення адміністративного стягнення, штраф 

становитиме від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів або громадські 

роботи від 40 до 60 годин. Булінг, вчинений малолітньою або неповнолітньою 

особою, тягне за собою накладання штрафу на батьків або осіб, які їх 

замінюють. 

 

 

 

 

 

Рекомендації до оформлення заяви 

  

1. Подається державною мовою. 

2. Чітко вказуються прізвища. 

3. Дотримання вимог до оформлення реквізитів. 

4. Не допускати виправлень. 

5. Зміст заяви пишеться в довільній формі. 

 

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі 

освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування) 

1.    У день подання заяви видається наказ по закладу освіти про проведення 

розслідування із визначенням уповноважених осіб. 

2.    Створюється комісія з розгляду випадків булінгу (цькування) (далі – 

Комісія) зі складу педагогічних працівників (у тому числі психолог, соціальний 

педагог), батьків постраждалого та булера, керівника закладу освіти та 

скликається засідання. 

3.    Комісія протягом 10 днів проводить розслідування та приймає відповідне 

рішення: 

–        якщо Комісія визнає, що це був булінг (цькування), а не одноразовий 

конфлікт чи сварка, тобто відповідні дії носять системний характер, про це 

повідомляються уповноважені підрозділи органів Національної поліції України 

(ювенальна превенція) та Служба у справах дітей; 

–        якщо Комісія не кваліфікує випадок як булінг (цькування), а 

постраждалий не згоден з цим, то він може одразу звернутись до органів 

Національної поліції  України із заявою. 

4.    Рішення Комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в 

паперовому вигляді з оригіналами підписів усіх членів Комісії. 

5.    Кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), за наявності — 

спостерігачі зобов’язані виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду 



випадків булінгу (цькування) в закладі освіти. 

Стаття 173-4. Булінг (цькування) учасника освітнього процесу(Кодекс 

України про адміністративні правопорушення) 

Булінг (цькування), тобто діяння учасників освітнього процесу, які полягають у 

психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому 

числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що 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. 

 


