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Н А К А З  
 

від  17.03.2020 р.            c. Острійки                                                                    № 25-О 
 

Про організацію роботи з питань 

протидії насильству та булінгу 

  

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18.12.2018 №2657-

VІІІ, плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо реалізації 

Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 03.03.2016 

№214, листів Міністерства освіти і науки України «Щодо організації роботи з 

питань запобігання і протидії домашньому насильству та булінгу» від 

29.12.2018 №1/9-790, Порядку реагування на випадки булінгу (цькування), 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 

2019 року № 1646, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 03 

лютого 2020 р. за № 111/34394, «Методичні рекомендації щодо запобіганню 

та протидії насильству» від 18.05.2018 №1/11-5580, «Про деякі питання 

організації в закладах освіти виховної роботи щодо безпеки і благополуччя 

дитини у 2018/2019 навчальному році» від 07.08.2018 №1/9-486 та з метою 

попередження поширення негативних явищ в учнівському середовищі, 

запобігання та протидії насильству та булінгу 

НАКАЗУЮ: 

1. Щербину Н.В., заступника директора з виховної роботи, призначити 

відповідальною особою за проведення з учасниками освітнього процесу 

виховної роботи із запобігання домашньому насильству та булінгу  

2. Щербині Н.В. розробити та затвердити план заходів, спрямованих на 

запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі (додаток 1). 

  До 18.03.2020 р. . 

3. Голуб О.В. внести зміни до посадових інструкцій працівників закладу з 

урахуванням змін, зазначених в останній редакції (18.12.2018р.) Закону 

України «Про освіту». 

                               До 18.03.2020 р. 
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4. Працівникам закладу о світи інформувати невідкладно директора закладу 

про випадки булінгу та домашнього насильства. 

Постійно.  

5. Щербина Н.В.: 

5.1.  Затвердити порядок подання та розгляду звернень про випадки булінгу в 

закладі від учнів, їх батьків, законних представників, інших осіб (додаток 2). 

До 18.03.2020 р. 

5.2. . Затвердити порядок реагування на доведені випадки боулінгу та 

відповідальність осіб причетних до боулінгу (додаток 3) 

  До 18.03.2020 р 

5.3. Розмістити на веб-сайті закладу наступну інформацію: 

– правила поведінки здобувачів освіти в  закладі; 

– план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) 

в закладі; 

– порядок подання та розгляду звернень про випадки боулінгу в закладі від 

учнів, їх батьків, законних представників, інших осіб; 

– порядок реагування на доведені випадки боулінгу та відповідальність осіб 

причетних до боулінгу; 

– корисні посилання для учнів, батьків, педагогічних працівників щодо 

протидії булінгу. 

До 18.03.2020 р. 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з 

виховної роботи Щербина Н.В. 

  

Директор школи                                                      Л. Бабій  

 
Додаток 1 

до наказу № 25-О  

від 17.03.2020 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

Острійківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступені,  

спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню)  

у 2019-2020 навчальному році 

 

Нормативно-правове та інформаційне забезпечення попередження 

насильства та булінгу 

1 Підготовка наказу «Про 

запобігання булінгу (цькуванню у 

Останній 

тиждень  

Директор школи 



навчальному закладі» серпня 

2 Підготовка наказу «Про порядок 

дій персоналу при зіткненні з 

випадками булінгу (цькуванню) в 

школі 

Перший 

тиждень 

вересня 

Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

протидії булінгу 

(цькування) 

3 Нарада з різними категоріями 

працівників з питань профілактики 

булінгу (цькування): 

 педагогічний персонал 

 допоміжний персонал 

 технічний персонал 

Вересень Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

протидії булінгу 

(цькування) 

4 Обговорення та прийняття правил 

поведінки в класах, оформлення 

правил поведінки у вигляді 

наочного стенду 

Вересень Класні керівники (8-11 

класів) 

Практичний психолог 

5 Організація механізмів звернення та 

встановлення інформаційних 

скриньок для повідомлень про 

випадки булінгу (цькування) 

Вересень Практичний психолог 

Педагог-організатор 

Класні керівники 

6 Створення розділу про 

профілактику булінгу (цькування) і 

розміщення нормативних 

документів на сайті школи 

Вересень Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

протидії булінгу 

(цькування) 

Практичний психолог 

7 Підготовка брошури з 

нормативними документами з 

профілактики булінга (цькування) в 

школі для педагогів 

Жовтень Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

протидії булінгу 

(цькування) 

Практичний психолог 

8 Підготовка методичних 

рекомендацій для педагогів: 

 з вивчення учнівського колективу 

 з розпізнавання ознак насильства 

різних видів щодо дітей 

Жовтень Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

протидії булінгу 

(цькування) 

Практичний психолог 

9 Оформлення тематичного стенду, 

сторінки на сайті школи 

Жовтень Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

протидії булінгу 

(цькування) 

Практичний психолог 

10 Перевірка інформаційної 

доступності правил поведінки та 

нормативних документів з 

профілактики булінгу (цькування) 

Листопад Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

протидії булінгу 

(цькування) 

11 Виступ на загальношкільних Лютий Директор 



батьківських зборах з профілактики 

булінгу (цькування) в учнівському 

колективі 

Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

протидії булінгу 

(цькування) 

Практичний психолог 

Робота з вчителями та іншими працівниками школи 

12 Проведення навчальних семінарів 

для вчителів щодо запобігання 

булінгу (цькування) та заходів 

реагування 

Осінні 

канікули 

Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

протидії булінгу 

(цькування) 

Практичний психолог 

13 Інструктивні наради з питань 

профілактики булінгу (цькування) з 

допоміжним та технічним 

персоналом 

Листопад Директор 

Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

протидії булінгу 

(цькування) 

14 Тренінг для вчителів щодо 

запобігання булінгу (цькування) у 

школі  

Зимові 

канікули 

Практичний психолог 

15 Співбесіда з класними керівниками 

за результатами діагностики 

класного колективу 

За 

результата

ми кожної 

чверті 

Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

протидії булінгу 

(цькування) 

Практичний психолог 

16 Консультування класних керівників 

практичним психологом з 

проблемних ситуацій 

Протягом 

року 

Практичний психолог 

Робота з учнями 

17 Проведення тренінгів для 

старшокласників з розвитку 

навичок спілкування та мирного 

вирішення конфліктів 

Протягом 

року 

Практичний психолог 

18 Тиждень толерантності Листопад Практичний психолог 

19 Конкурс плакатів проти насильства Березень ЗДВР 

Практичний психолог 

Робота з батьками 

20 Тематичні загальношкільні 

батьківські збори 

Жовтень Директор 

ЗД з ВР 

Практичний психолог 

21 Підготовка пам’ятки для батьків 

про порядок реагування та способи 

повідомлення про випадки булінгу 

(цькування) щодо дітей, заходи 

захисту та надання допомоги дітям 

Жовтень Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

протидії булінгу 

(цькування) 

Практичний психолог 



Члени гуртка 

«Психолог і Я» 

22 Тематичні батьківські збори в 

класах 

Грудень Класні керівники 

23 Проведення консультацій 

практичного психолога з питань 

взаємин батьків з дітьми 

Протягом 

року 

Практичний психолог 

24 Консультування батьків щодо 

захисту прав і інтересів дітей 

1 раз на 

місяць 

ЗД з ВР 

Практичний психолог 

Моніторинг освітнього середовища школи 

25 Самооцінка закладу освіти за 

показниками безпеки, 

комфортності, інклюзивності 

2 рази на 

рік 

Адміністрація школи, 

колектив школи 

26 Анонімне анкетування учнів 4-11-х 

класів про випадки булінгу 

(цькування) у школі 

Жовтень Практичний психолог 

27 Анкетування батьків про безпеку в 

школі 

Жовтень Практичний психолог 

28 Діагностика стосунків в школі Грудень Практичний психолог 

29 Аналіз інформації за протоколами 

комісії з розгляду випадків булінгу 

(цькування) в школі 

Щомісяця Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

протидії булінгу 

(цькування) 

30 Підготовка звіту про виконання 

заходів плану запобігання та 

протидії булінгу (цькування) 

Травень-

червень 

Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

протидії булінгу 

(цькування) 

 

  



Додаток 2 

до наказу № 25-О  

від 17.03.2020 
  

Порядок  

подання та розгляду звернень про випадки булінгу в закладі від учнів, їх 

батьків, законних представників, інших осіб 

 

Згідно Закону України « Про освіту», розділ І, статті 25, 26 керівник 

навчального закладу: 

- здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на 

запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти; 

- розглядає скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу (цькування) 

за заявами здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших 

осіб та приймає рішення за результатами розгляду таких скарг; 

- сприяє створенню безпечного освітнього середовища в закладі освіти та 

вживає заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг 

здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або 

постраждали від булінгу; 

- забезпечує створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, 

вільного від насильства та булінгу (цькування), у тому числі: з урахуванням 

пропозицій територіальних органів (підрозділів) Національної поліції 

України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування 

та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, головного органу у 

системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну правову політику, служб у справах дітей та центрів 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді розробляє, затверджує та 

оприлюднює план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу 

(цькуванню) в закладі освіти; 

- розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх 

батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про 

проведення розслідування; скликає засідання комісії з розгляду випадків 

булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного 

розслідування та вживає відповідних заходів реагування; 

- забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-

педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його 

свідками або постраждали від булінгу (цькування); 

- повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції 

України та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі 

освіти. 

Якщо дитина стала свідком булінгу в закладі освіти, передусім вона 

може розказати про це батькам, вчителю, психологу або безпосередньо 

директору. 



Окрім цього, дитина може звернутись на гарячу лінію ГО «Ла Страда - 

Україна» з протидії насильству в сім’ї або із захисту прав дітей; до соціальної 

служби з питань сім’ї, дітей та молоді; Національної поліції України; Центру 

надання безоплатної правової допомоги. 

Якщо педагог або інший працівник закладу освіти став свідком 

булінгу, то він має повідомити керівника закладу незалежно від того, чи 

поскаржилась йому жертва булінгу чи ні. 

 

Зразок скарги на жорстоке поводження з дитиною у закладі освіти 

 

Директору 

Острійківської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 

Бабій Л.В. 

учениці (ня) ________ класу, 

що проживає за адресою: 

телефон______________________

_ 

 

                                                             ЗАЯВА 

 

08 жовтня 2019 року на перерві __________ПІП в присутності учнів 

словесно мене образила та нанесла тілесні пошкодження. Це призвело до 

нервового зриву, відмови бути присутнім на уроках. Звертаю Вашу увагу на 

те, що _____ПІП не вперше застосовує такий вид цькування по відношенню 

до мене та до інших учнів класу. Прошу вивчити факти, зазначені у заяві, та 

захистити мене від жорстокого поводження і психічного насилля з боку 

однокласниці__________ПІП 

 

Дата                                                                                                       П.І.П. 

 

  

  



Додаток 3 

до наказу № 25-О  

                                                                                                                      від 17.03.2020 

 

Порядок 

 реагування на доведені випадку булінгу (цькування) в Острійківській 

ЗОШ I-III ступенів та відповідальність осіб, причетних до булінгу 

(цькування) 

  
1. У разі підтвердження факту вчинення булінгу (цькування), за 

результатами розслідування та висновків комісії з розгляду випадку боулінгу 

(цькування), керівник закладу повідомляє уповноважені підрозділи органів 

Національної поліції України та Cлужби у справах дітей про випадки 

боулінгу (цькування) в закладі освіти. 

2. Комісія за результатами проведеного розслідування щодо з'ясування 

обставин на підставі заяви про булінг (цькування), визначених сторін булінгу 

(цькування), встановлених можливих причин булінгу (цькування) розробляє 

рекомендації для педагогічних працівників щодо освітньої діяльності з 

учнями, причетними до булінгу, їх батьками (особами, що їх заміняють), 

заходи стабілізації психологічного клімату у колективі, надання соціальних 

та психолого-педагогічних послуг сторонам булінгу (цькування). 

3. Надаються соціальні та психолого-педагогічні послуги здобувачам освіти, 

які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу. 

4. Практичний психолог у межах своїх посадових обов’язків: 

діагностує  стан психологічного клімату в колективі, в якому відбувся 

булінг (цькування) та за результатами діагностики розробляє план 

корекційної роботи з кривдником та свідками із залученням батьків 

(законних представників); 

розробляє та реалізує програму індивідуальної реабілітації для 

потерпілого; 

розробляє профілактичні заходи для групи (класу), в якій зафіксовано 

випадок булінгу (цькування); для батьків або законних представників; 

здійснює супровід педагогічних, науково-педагогічних працівників, які 

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

булінгу (цькування); 

забезпечує надання психологічного супроводу здобувачів освіти, які 

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

булінг (цькування). 

5. Педагогічні працівники, які працюють з класом чи групою, у якій 

зафіксовано випадок булінгу (цькування), забезпечують: 

виконання рекомендації комісія з розгляду випадків булінгу (цькування) 

в закладі освіти щодо доцільних методів навчання та організації роботи з 

учнями, причетними до булінгу (цькування) та їхніми батьками (законними 

представниками); 



дотримання правил поведінки учасниками освітнього процесу в закладі 

освіти, визначених статутом закладу освіти, законодавством; 

виробляють спільно з здобувачами освіти правила взаємодії класу чи 

групи під час освітнього процесу. 

6. Батьки здобувачів освіти (законні представники) зобов’язані виконувати 

рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в 

закладі освіти. 

7. За виконання та моніторинг запланованих заходів відновлення та 

нормалізації психологічного клімату в закладі освіти та визначених 

рекомендацій для учасників булінгу (цькування) відповідає уповноважена 

особа або особа, яка її замінює у разі відсутності відповідно до наказу про 

склад комісії. 

8.Визначаються відповідальні особи, причетні до булінгу (цькування) та 

накладаються адміністративні стягнення. 

Цькування неповнолітнього карається штрафом від 50 до 100 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 та 1700 гривень 

відповідно) або громадськими роботами від 20 до 40 годин. 

Така ж поведінка, вчинена групою осіб або повторно протягом року 

після 

накладення адміністративного стягнення, передбачає штраф від 1700 

гривень до 3400 гривень або громадськими роботами від 40 до 60 годин. 

За булінг, вчинений малолітніми або неповнолітніми особами віком від 

14 до 

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

замінюють. 

Якщо директор закладу освіти не повідомить уповноважений підрозділ 

органів Національної поліції України про відомі йому випадки цькування 

учасників освітнього процесу тягне за собою накладання на нього штрафу від 

50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправні роботи 

на строк до 1 місяця з відрахуванням до 20 % заробітку. 

 

 


