
Порядок подання та розгляду ( з дотриманням конфіденційності) 

заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти. 

Булінг (знущання, цькування, залякування) – це зарозуміла, образлива 

поведінка, пов'язана з дисбалансом влади, авторитету або сили. Булінг 

проявляється в багатьох формах: є вербальна, фізична, соціальна форми булінгу, а 

також кіберзалякування. 

Вербальний булінг - словесне знущання або залякування за допомогою 

образливих слів, яке включає в себе постійні образи, погрози й неповажні 

коментарі про кого-небудь (про зовнішній вигляд, релігію, етнічну приналежність, 

інвалідність, особливості стилю одягу і т. п.). 

Фізичний булінг - фізичне залякування або булінг за допомогою агресивного 

фізичного залякування полягає в багаторазово повторюваних ударах, стусанах, 

підніжках, блокуванні, поштовхах і дотиках небажаним і неналежним чином. 

Соціальний булінг - соціальне залякування або булінг із застосуванням 

тактики ізоляції припускає, що когось навмисно не допускають до участі в роботі 

групи, трапеза це за обіднім столом, гра, заняття спортом чи громадська діяльність. 

Кіберзалякування - кіберзалякування (кібернасильство) або булінг у 

кіберпросторі полягає у звинуваченні когось з використанням образливих слів, 

брехні та неправдивих чуток за допомогою електронної пошти, текстових 

повідомлень і повідомлень у соціальних мережах. Сексистські, расистські та 

подібні їм повідомлення створюють ворожу атмосферу, навіть якщо не спрямовані 

безпосередньо на дитину. 

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

освіти має забезпечувати створення у закладі освіти безпечного освітнього 

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

 розглядати заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх 

батьків, законних представників, інших осіб, скликає засідання комісії з 

розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення та за 

результатами проведеного розслідування вживає відповідних заходів 

реагування; 

 забезпечувати виконання заходів для надання соціальних та 

психологопедагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали 

його свідками або постраждали від булінгу (цькування); 

 повідомляти уповноваженим підрозділам органів Національної поліції 

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

освіти. 

У закладі освіти заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування) або 

підозру щодо його вчинення приймає дирекція коледжу. 

Повідомлення можуть бути в усній та (або) письмовій формі, в тому числі із 

застосуванням засобів електронної комунікації. 



Педагогічні працівники: 

 зобов’язані повідомляти керівництво коледжу про факти булінгу (цькування) 

стосовно здобувачів освіти, педагогічних працівників, інших осіб, які 

залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або 

інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів 

для припинення булінгу (цькування); 

 мають право на захист під час освітнього процесу від будь-яких форм 

насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації 

за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди 

здоров’ю. 

Дирекція коледжу у разі отримання заяви або повідомлення про випадок булінгу 

(цькування): 

 невідкладно у строк, що не перевищує однієї доби, повідомляє 

територіальний орган (підрозділ) Національної поліції України, принаймні 

одного з батьків або інших законних представників малолітньої чи 

неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування); 

 за потреби викликає бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги для 

надання екстреної медичної допомоги; 

 повідомляє службу у справах дітей з метою вирішення питання щодо 

соціального захисту малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала 

стороною булінгу (цькування), з’ясування причин, які призвели до випадку 

булінгу (цькування) та вжиття заходів для усунення таких причин; 

 повідомляє центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з метою 

здійснення оцінки потреб сторін булінгу (цькування), визначення соціальних 

послуг та методів соціальної роботи, забезпечення психологічної підтримки 

та надання соціальних послуг; 

 скликає засідання комісії з розгляду випадку булінгу (цькування) не пізніше 

ніж упродовж трьох робочих днів з дня отримання заяви або повідомлення. 

 

 

 

 

 

 

 


