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I. Загальнi положення

l. I_{ей Порядок визначас механiзм реагування на випадки булiнгу (uькування) в

закладi освiти.

2. Термiни, використанi у чьому Порядку, вживаються у таких значеннях:

кривдник (булер) - учасник освiтнього процесу, в тому числi малолiтня чи неповнолiтня
особа, яка вчиняс булiнг (uькування) щодо iншого учасника освiтнього процесу;

потерпiлий (хсертва булiнгу) - учасник освiтнього процесу, в тому числi малолiтня чи
неповнолiтня особа, щодо якоi було вчинено булiнг (uькування);

спостерiгачi - свiдки та (або) безпосереднi очевидцi випалку булiнгу (шькування);

сторони булiнгу (цькування) - безпосерелнi учасники випадку: кривдник (булер),

потерпiлий (rKepTBa булiнгу), спостерiгачi (за наявностi).

3. Проявами, якi MoxtyTb бути пiдставами для пiдозри в наявностi випадку булiнгу
(цькування) учасника освiтнього процесу в закладi освiти, е

замкнутiсть, триво)Itнiсть, страх або, навпаки, демонстраuiя повноТ вiдсутностi страху,

ризикована, зухвала поведiнка;

HeBpiBHoBaжeHa повелiнка;

агресивнiсть, напади лютi, схильнiсть ло руйначii, нищення, насильства;

рiзка змiна звичноТ для дитини поведiнки;

уповiльнене мислення, знижена здатнiсть до навчання;

вiдлюдкуватiсть, уникнення спiлкування;

iзоляцiя, виключення з групи, небажання iнших учасникiв освiтнього процесу
спiлкуватися;

занижена самооцiнка, наявнiсть почуття провини;

поява швидкоТ втомлюваностi, зниlкеноi спроможностi до концентраuii уваги;

демонстрацiя страху перед появою iнших учасникiв освiтнього процесу;

схильнiсть до пропуску навчальних занять;

вiдмова вiдвiдувати заклад освiти з посиланням на погане самопочуття;

депресивнi стани;

аутоагресiя (самоушкодження) ;



суlцидаJIьн1 прояви;

явнi фiзичнi ушколження та (або) ознаки поганого самопочуття (нулота, головний бiль,

кволiсть тощо);

намагання приховати травми та обставини ix отримання;

скарги дитини на бiль та (або) погане самопочуття; пошкодження чи зникненнЯ

особистих речей; вимагання особистих речей, Txti, грошей; tкести, висловлювання, прiзвиська,

жарти, погрози, поширення LIyToK сексуального (iнтимного) характеру або iнших вiдомостей,
якi особа батtас зберегти в таемницi;

наявнiсть фото-i вiдео- та аулiоматерiалiв фiзичrlих або психологiчних знуЩаНЬ,

сексуального (iнтимного) змiсту;

наявнi пошкод}кення або зникнення майна та (або) особистих речей.

4. .Що булiнгу (uькування) в закладi освiти належать випадки. якi вiлбуваЮТЬСЯ

безпосередньо в примiщеннi закладу освiти та на прилегJIих територiях (вк.ltючно з

навчаJIьнимИ примiщеннями, примiщеннямИ длЯ занять спортом, проведення заходiв.

коридорами, роздягаJIьнями, вбиральнями, душовими кiмнатами, iдальнею тощо) та (або) За

межами закладу освiти пiд час заходiв, передбачених освiтньою програмою, планом робОТИ
закладу освiти, та iнших ocBiTHix заходiв, що органiзовуються за згодою керiвника ЗакЛаДУ

освiти, в тому числi дорогою ло (iз) закладу освiти.

Ознаками булiнгу (шькування) с систематичне вчинення учасниками освiтнього проl{есу

дiянь стосовно малолiтньоТ чи неповtlолi,гньоТ особи та (або) такою особою стосоцно iнlttих

учасникiв освiтнього процесу, в тому числi iз застосуванням засобiв еJIектронних комУнiкаЦiй,
а саме:

умисне позбавлення iясi, одягу, коштiв, документiв, iнпrого майна або молсливостi
користуватися ними, перешкод}кання в отриманнi ocBiTHix послуг, примушування До прашi та

iншi правопорушення економiчного характеру;

словеснi образи, погрози, у тому числi щодо TpeTix осiб, приниження, переслiлуваНнЯ,
заJIякування, iншi дiяння, спрямованi на обмехtення волевиявлення особи;

буль-яка форма небажаноТ вербальноТ, неверба.llьноТ чи фiзичноi повелiнки сексуального
характеру, зокрема принизливi погляди, жести, образливi рухи тiла, прiзвиська, образи, жарТИ,

погрози, поширення образливих чуток;

буль-яка форма небажаноi фiзичноi поведiнки, зокрема ляпаси, стусани, штовхаННя,

щипання, шмагання, кусання, завдання ударiв;

i ншri правопоруtl]ення насиJI ьн и ц ько I,o х арактеру.

5. Суб'сктами реагування у разi настання випадку булilлгу (чькування) в зак.паllах

освiти (далi - суб'скти реагування) е:

служба освiтнього омбудсмена;

служби у справах дiтей;

центри соцiальних слухtб для сiм'i, дiтей та молодi;

органи мiсцевого самоврядування;

керiвники та iншi праuiвники закладiв освiти;

засновник (засновники) закладiв освiти або уповновахсений ним (ними) орган;

територiальнi органи (пiдроздiли) НаrriональноТ полiцiТ УкраТни.
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Суб'скти реагування на випадки булiнгу (чькування) в закладах освiти дiють в межах
повнова}кень, передбачених законодавством та цим Порядком.

6. Суб'екти реагування здiйснюють заходи, спрямованi на запобiгання та проr,идiю
булiнгу (uькуванню) в закладi освiти згiдно з Планом заходiв, спрямованих на запобiгання та

протилiю булiнгу (шькуванню) в закладi освiти, затвердженим центраJIьним органом
виконавчоТ влади у сферi освiти i науки.

7. Педагогiчнi (науково-педагогiчнi) та iншi прачiвники закладу освiти у разi, якщо
вони виявляють булiнг (uькування), зобов'язанi:

вжити невiдкладнйх заходiв для припинення небезпечного впливу;

за потреби надати домедичну допомогу та викJIика,ги бригаду екс,греrлоТ (rrrвидкоТ)

медичноТ допомоги для надання екстреноТ медичноТ допомоги;

звернутись (за потреби) ло територiаrrьних органiв (пiдроздiлiв) Нацiональноi полiцiТ

Украiни;

повiдомити керiвника закладу освiти та принаймнi одного з батькiв або iнших законних
представникiв малолiтньоi чи неповнолiтньоТ особи, яка стала стороною булiнгу (чькування).

II. Подання заяв або повiдомлень про випадки булiнгу (uькування) в коледжi

1. Учасники освiтнього процесу мо}куть повiдомити про виIIадок булiнгу (цькування),
стороною якого вони стали або пiдозрюють про його вчинення стосовно малолiтlльоТ чи

неповнолiтньоi особи та (або) такою особою стосовно iнших учасникiв освiтнього проuесу або

про який отримали достовiрну iнформачiю, керiвника закладу освiти або iнrпих суб'сктiв

реагування на випадки булiнгу (чькування) в закладах освiти,

У закладi освiти заяви або повiдомлення про випадок булiнгу (чькування) або пiлозру
шlодо його вчинення приймае керiвник закJIаду.

Повiдомлення можуть бути в уснiй та (або) письмовiй формi, в тому .tислi iз

застосуванням засобiв електронноТ комунiкацii.

2. Керiвник закладу освiти у разi отримання заяви або повiдомлення про випадок
булiнгу (цькування):

невiдкладно у строк, що не перевищус однiсТ доби, повiдомляе територiальний орган
(пiлрозлiл) НаuiональноТ полiцii Украiни, принаймнi одного з ба,гькiв або iнших законних
прелставникiв малолiтньоi чи неповн.олiтньоТ особи, яка стала стороною булiнгу (чькування);

за потреби викликае бригаду екстреноТ (швидкоi) медичноi допомоги для надання
екстреноТ медичноТ допомоги;

повiдомляе службу у справах дiтей з метою вирiшення питання щодо соtdiального
захисту малолiтньоТ чи неповнолiтньоТ особи, яка стаJIа стороною булiнгу (uькування),
з'ясуваrlня причин, якi призвели до випадку булiнгу (цькування) та вжиття заходiв для

усунення таких причин;

повiдомляе центр соцiальних служб для ciM'T, дiтей та молодi з метою здiйсне1,1lля оцillки
потреб cTopiH булiнгу (цькування), визначення соцiальних послуг та методiв соцiальноТ

роботи, забезпечення психологiчноi пiдтримки та надання соцiальних послуг;

скликае засiдання KoMicii з розгляду випадку булiнгу (uькування) (далi - комiсiя) не

пiзнiше нiж упроловж трьох робочих днiв з дня отримання заяви або повiдомлення.

III. Склад lcoMiciT, права та обов'язки iT членiв

1. Склал KoMiciT затверджуе наказом керiвник закладу освiти,
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Itомiсiя виконус своТ обов'язки на постiйнiй ocHoBi.

2. Склад KoMiciT формусться з урахуванням основних завдань KoMiciT.

Комiсiя складасться з голови, заступника голови, секретаря та не менше Hi>tt п'яти iT

членiв.

Що склалу KoMicii входять педагогiчнi (науково-педагогiчнi) прачiвники, у тому числi
практичний психолог закладу освiти, представники служби у справах дiтей та цеНТру
соцiальних служб для ciM'i, дiтей та молодi.

.Що участi в засiданнi KoMiciT за згодою залучаються батьки або iншi законнi представники
малолiтнiх або неповнЬлiтнiх cTopiH булiнгу (uькування), а TaKorK можуть залучатися сторони
булiнгу (uькування), представники iнших суб'ектiв реагування на випадки бУлiнгУ
(uькування) в заклалах освiти.

З. Головою KoMicii е керiвник закладу освiти,

Голова KoMicii органiзовуе if роботу i вiдповiдас за виконання покладених на комiсiю
завдань, головус на if засiданнях та визначас перелiк питань, що пiдлягають розглялу.

Голова KoMiciT визнача€ функчiональнi обов'язки кожноt,о члена KoMiciT. У ра.Зi

вiдсутностi голови KoMicii його обов'язки виконус заступник гоJIови KoMicii.

У разi вiдсутностi голови KoMicii та заступника голови KoMicii обов'язки голови KoMiciT

виконуе один iз членiв KoMicii, який обираеться комiсiею за поданням it секретаря.

У разi вiдсутностi секретаря KoMiciT його обов'язки виконуе один iз члеlliв KoMiciT, який
обирасться за поданням голови KoMicii або заступника голови KoMiciT.

4. Секретар KoMiciT забезпечус пiлго,говку проведення засiдань KoMiciT та маr,ерiалiв,

що пiдлягають розгляду на засiданнях KoMiciT, ведення протоколу засiдань KoMiciT.

5. Член KoMicii мас право:

ознайомлюватися з матерiалами, що стосуються випадку булiнгу (шькування), браr'и

участь у iх перевiрui;

подавати пропозицiТ, висловлюва,I,и власну лумку з питаt{ь, що розглядаються;

брати участь у прийняттi рiшення шляхом голосування;

висловлювати окрему думку усно або письмово;

вносити пропозиuiI до порялку денного засiдання KoMicii,

6. Член KoMiciT зобов'язаний:

особисто брати участь у роботi KoMiciT;

не розголошувати cTopoHHiM особам вiдомостi, що стали йому вiломi у зв'язку з учас]'Ю

у роботi KoMicii, i не використовувати Тх у своТх iHTepecax або iHTepecax TpeTix осiб;

виконувати в межах, передбачених законодавством та посадовими обов'яЗКаМИ.

доручення голови KoMicii;

брати участь у голосуваннi,

IV. Порядок роботи KoMiciT

l. Метою лiяльнос,гi KoMiciT е припинення випадку бу.lliнгу (чькування) в заклалi
освiти; вiдновлення та нормалiзацiя cTocyHKiB, створення сприятливих умов llля подальшоГо
здобуття освiти у групi, де стався випадок булiнгу (шькування); з'ясування причиН, якi

призвели до випадку булiнгу (ttькування), та вжиття заходiв для усунення таких ПриЧиН;
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оцiнка потреб cTopiH булiнгу (чькування) в соuiальних,га психолого-педагогiчних послугах та
забезпечення таких послуг.

2, Щiяльнiсть KoMicii здiйснюсться на принципах

законностi;

верховенства права;

поваги та дотримання прав i свобод людини;

неупередженого ставлення до cTopiH булiнгу (uькування);

вiдкритостi та прЬзоростi;

конфiденцiйностi та захисту персональних даних;

невiдкладного реагування ;

комплексного пiдходу до розгляду випадку булiнгу (rrькування);

нетерпимостi до булiнгу (цькування) та визнання його суспiльноi небезпеки.

Комiсiя у своiй дiяльностi забезпечус дотримання вимог Законiв УкраТни кПро
iнформацiю>, кПро захист персональних даних).

3. До завдань KoMicii нале}кать

збiр iнформацii щодо обставин випадку булiнгу (uькування), зокрема пояснеI{L cTopiH
булiнгу (цькування), батькiв або iнших законних представникiв малолiтнiх або неповнолiтнiх
cTopiH булiнгу (чькування); висновкiв практичного психолога закладу освir,и; вiдомостей
слухtби у справах дiтей та центру соцiальних слуяtб для ciM'i, дiтей та молодi; експертних
висновкiв (за наявностi), якщо у результатi вчинення булiнгу (цькування) була завдана шкода
психiчному або фiзичному здоров'ю потерпiлого; iнформаuiТ, зберехсеноi на технiчних засобах
чи засобах електронноТ комунiкацii (IHTepHeT, соцiальнi мережi, повiдомлення тощо); iншоТ
iнформачiТ, яка ма€ значення для об'сктивного розгляду заяви

розгля/l та аналiз зiбраних MaTepia"lliB шодо обс,гавин випадку булiнгу (uькування) та
прийнятгя рiшення про наявнiсть/вiдсу,гнiс,гь обставин, що обгрунтовують iнформаrriю,
зазначену у заявi.

У разi прийняття рiшення комiсiсю про наявнiсть обставин, що обгрунтовують
iнформачiю, зазначену у заявi, до завдань KoMiciT також нале}кать

оцiнка потреб cTopiH булiнгу (uькування; в отриманнi соцiальних та психолого-
педагогiчних послуг та забезпечення таких послуг, в тому числi iз залученням фахiвчiв служби

у справах дiтей i центру соцiальних слуrrсб для ciM'T, дiтей та мололi;

визначення причин булiнгу (шькування) та необхiдних заходiв для усуненIIя таких
причин;

визначення заходiв виховного впливу щодо cTopiH булiнгу (uькування) у групi, де стався
випадок булiнгу (чькування) ;

монiторинг ефективностi соцiальних та психолого-педагогiчних послуг, заходiв з

усунення причин булiнгу (цькування), заходiв виховного впливу та коригування (за потреби)
вiдповiдних послуг та заходiв;

надання рекомендацiй для педагогiчних (науково-педагогiчних) працiвникiв закладу
освiти щодо доцiльних методiв здiйснення освiтнього процесу та iнших заходiв з малолiтнitли
чи неповнолiтнiми сторонами булiнгу (лькування), iхнiми батьками або iншими законними
представниками;
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надання рекомендацiй для батькiв або iнших законних представникiв малолiтньоТ чи
неповнолiтньоi особи, яка стаJIа стороною булiнгу (uькування).

4. Формою роботи KoMicii с засiдання, якi проводяться у разi потреби. Дату. час i Mictle
проведення засiдання KoMicii визначас ij голова.

5. Засiдання KoMicii с правоможним у разi участi в ньому не менш як двох третин iT
складу,

6. Секретар KoMiciT не пiзнiше вiсiмнадцятоi години дня, що передуе дню засiдання
KoMiciT, повiдомляс членiв KoMiciT, а також заявника та iнших зацiкавлених осiб про порядок
денниЙ запланованого засiдання, дату, час i мiсце його проведення, а також надасlнадсилас
членам KoMiciT та зазначеним особам необхiднi матерiали в електронному або паперовому
виглядi.

7, Рiшення з питань, що розглядаються на засiданнi KoMicii, приймаються шляхом
вiдкритого голосування бiльшiстю голосiв вiд затвердженого складу KoMiciT. У разi рiвного
розподiлу голосiв голос голови KoMicii е вирiшальним.

8, Пiд час проведення засiдання KoMicii секретар веде протокол засiдання за формою
згiДно з додатком до цього Порядку, що оформлюсться наказом керiвника закладу освiти.

9. Особи, залученiло участi в засiданнi KoMiciT, зобов'язанi дотримуватись гlринципiв
дiяльностi KoMicii, зокрема не розголошувати cTopoHHiM особам вiдомостi, tJlo стали iм вiдомi
У ЗВ'ЯЗКУ З УЧастю у роботi KoMicii, i не використовувати Тх у своiх iHTepecax або iHTepecax
TpeTix осiб.

Особи, залученi ло участi в засiданнi KoMicii, пiд час засiдання KoMicii мають право

ознайомлюватися з матерiалами, поданими на розгляд KoMicii;

ставити питання по cyTi розгJIяду;

ПОДаВаТИ ПРОпозицii, висловлювати власну думку з питань, що розглялаю,гься.

10. Голова KoMicii доводить до вiдома учасникiв освiтнього процесу рiшення KoMiciT
згiдно з протоколом засiдання та здiйснюе контроль за ixHiM виконанням,

1 l. Строк розгляду комiсiсю заяви або повiдомлення про випадок булiнгу (uькування)
в закладi освiти та виконання нею cBoix завдань не ма€ перевищувати десяти робочих днiв iз
дня отримання заяви або повiдомлення керiвником закладу освiти.

V. Запобiгання та протидiя булiнгу (цькуванню) в колелжi

1. ffiяльнiсть щодо запобiгання та протилiт булiнгу (чькуванню) в закладi освiти мас
бути постiйним системним процесом, спрямованим на

ВиЗнаЧення та реалiзацiю необхiдних заходiв, способiв i методiв запобiгання
Виникненню булiнгу (uькування) та (або) потенцiйних ризикiв його виникнення;

Виявлення булiнгу (uькування) та (або) поr,енцiйних ризикiв його виникнеFIFIя;

Визначення та реалiзацiю необхiдних заходiв, способiв i методiв вирiшення ситуаuiй
бУлiнгу (uькування) таlабо усунення потенцiйних ризикiв його виникнення.

2. liяльнiсть щодо запобiгання та протидii булiнгу (цькуванню) в закладi освi,ги
грунтуеться на принципах:

недискримiнацiI за буль-якими ознаками;

ненасильницькоТ поведiнки в мillсособистiсних стосунках;
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партнерства та пiдтримки мiж педагогiчним (науково-педагогiчним) колек,гивом закJIаlIу

освiти i батьками (законними представниками) малолiтнього чи неповнолiтнього злобувача
освiти;

особистiсно-орiентованого пiлхолу до кохсн оТ ди,гини

розвитку соцiального та емоцiйного iнтелекту учасникiв освiтнього процесу;

гендерноi piBHocTi;

участi учасникiв освiтнього проrIесу в прийняттi pirlreHb вiдповiдтло до полох{ень
законодавства та установчих документiв закладу освiти,

З. Завданнями дiяльностi щодо запобiгання та протилiТ булiнгу (цькуванню) в заклалi
освiти е

створення безпечного освiтнього середовища в закладi освiти, що включас психологiчну
та фiзичну безпеку учасникiв освiтнього процесу;

визначення стану, причин i передумов поширення булiнгу (шькування) в закла:ti освiти;

пiдвищення рiвня поiнформованостi учасникiв освiтньогсl процесу про булiнг
(цькування);

формування в учасникiв освiтнього процесу нетерпимого ставлення до насильницьких
моделей поведiнки, усвiдомлення булiнгу (чькування) як порушення прав людини;

заохочення Bcix учасникiв освiтнього процесу до активного сприяння запобiганню
булiнгу (rrькуванню).

4. liяльнiсть щодо запобiгання та протидiТ булiнгу (шькуванню) в закладi освiти
вiдображасться в планi заходiв, спрямованих на запобiгання та протилiю булiнгу (чькуванню)
в закладi освiти (далi - План).

Розроблення, затвердження та оприлюднення Плану забезпечуе керiвник закладу освiти
в межах наданих йому повноважень щодо створення безпечного освiтнього середовища в

закладi освiти, вiльного вiд будь-яких форм насильства та дискримiнацii, в тому числi булiнгу
(цькування).

Планування вiдповiдних заходiв здiйснюсться за результатами монiториtll,у стану
освiтнього середовища в закладi освiти.

Запланованi заходи повиннi

спрямовуватись на задоволення потреб заклалу освiти у cTBopeHHi безпечного освiтнього
середовища;

мати вимiрюванi показники ефективностi;

залуча],и Bcix учасникiв освiтнього проIlесу.

План розробляеться до початку цавчаJIьного року. Протягом навчального року керiвник
закладу освiти забезпечус проведення монiторингу (за потреби, але не рiдше одного разу на
пiврiччя) ефективностi виконання Плану та внесення (за потреби) ло нього змiн.

Запланованi заходи Mo}ItyTb вiдбуватись у буль-якiй формi: зустрiчi, бесiди, консультацii,
лекцiТ, круглi столи, тренiнги, тематичнi заходи, конкурси, спiльнi перегляди та обговорення
тематичних вiдеосюжетiв, лiтературних TBopiB, матерiалiв ЗМI, особистого досвiду,
запрошення гостей, у формi рольових iгор та iнших органiзаuiйних формах.

5. !о заходiв, спрямованих на запобiгання та протидiю булiнгу (цькуванню) в закладi
освiти, належать заходи щодо
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органiзацii наltелtних заходiв безпеки вiдповiдно до законодавства (пост охорони,
вiдеоспостереження за мiсцями загального користування тоrцо);

органiзачiI безпечного користування мережею IHTepHeT пiд час освiтнього проЦеСУ;

контролю за використанням засобiв електронних комунiкаuiй малолiтнiми чи

неповнолiтнiми здобувачами освiти пiд час освiтнього процесу;

розвитку соцiалыlоr,о та емоцiйного iнтелекту учасникiв освiтнього процесУ, ЗОкреМа:

розумiння та сприйняття цiнностi прав та свобод людини, вмiння вiдстоювати своi праВа

та пова}кати права iнrтl,их;

розумiння та сприйняття принципiв piBHocTi та недискримiнаuiТ, поваги до гiднОСТi

людини, толерантностi, соцiальноТ справедливостi, доброчесностi, вмiння втiлтовати ТХ У
власнi моделi поведiнки;

здатностi попереджувати та розв'язувати конфлiкти ненасильниtIьким tuляхоМ;

вiдповiдального ставлення до cBoik громадянських прав i обов'язкiв, пов'язаних З УЧаСТЮ

в суспiльному хtиттi;

здатностi визначати, формулювати та аргументовано вiдстоювати власНУ позицiЮ,
поважаючи вiдмiннi вiд власних лумки/позицiТ, якtцо вони не порушують прав та гiднОС'Гi

iнr_rrих осiб;

здатностi критично аналiзувати iнформацiю, розглядати питаI,Iня з рiзних позицiй,
приймати обrрунтованi рiшення;

здатностi до комунiкацii та вмiння спiвпрачювати для розв'язання рiзних суспiльних
проблем, зокрема шляхом волонтерськоi дiяльностi тощо;

пiдвищення рiвня обiзнаностi учасникiв освiтнього процесу про булiнг (uькування), його

причини та наслiдки, порядок реагування на випадки булiнгу (uькування) тощо;

створення в закладi освiти культури, що грунтусться на нетерпимостi до будь-яких фОРМ

насильства та дискримiнацiТ, в тому числi булiнгу (rrькування),


