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1. До булінгу (цькування) в закладах освіти належать випадки, які відбуваються 

безпосередньо в приміщенні закладу освіти та на прилеглих та (або) за межами закладу освіти 

під час заходів, передбачених освітньою програмою, планом роботи закладу освіти, та інших 

освітніх заходів, що організовуються за згодою керівника закладу освіти, в тому числі дорогою 

до (із) закладу освіти. 

Ознаками булінгу (цькування) є систематичне вчинення учасниками освітнього процесу 

діянь стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших 

учасників освітнього процесу, в тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, 

а саме: 

 умисне позбавлення їжі, одягу, коштів, документів, іншого майна або можливості 

користуватися ними, перешкоджання в отриманні освітніх послуг, примушування до праці 

та інші правопорушення економічного характеру; 

 словесні образи, погрози, у тому числі щодо третіх осіб, приниження, переслідування, 

залякування, інші діяння, спрямовані на обмеження волевиявлення особи; 

 будь-яка форма небажаної вербальної, невербальної чи фізичної поведінки сексуального 

характеру, зокрема принизливі погляди, жести, образливі рухи тіла, прізвиська, образи, 

жарти, погрози, поширення образливих чуток; 

 будь-яка форма небажаної фізичної поведінки, зокрема ляпаси, стусани, штовхання, 

щипання, шмагання, кусання, завдання ударів; 

 інші правопорушення насильницького характеру. 

2. Заяву про випадки булінгу у закладі освіти має право подати будь-який учасник 

освітнього процесу. 

3. Заява подається керівнику закладу освіти в письмовій формі, в тому числі із 

застосуванням засобів електронної комунікації. 

4. Здобувач освіти, який став свідком булінгу у школі, зобов’язаний повідомити про це 

вчителя, вихователя, психолога або безпосередньо керівника закладу освіти.  

5. Педагог або інший працівник закладу освіти, який став свідком булінгу або отримав 

повідомлення про факт булінгу від здобувача освіти, який був свідком або учасником булінгу, 

зобов’язаний повідомити керівника закладу освіти про цей факт. 

6. Керівник закладу у разі отримання заяви або повідомлення про випадок булінгу, 

невідкладно у строк, що не перевищує однієї доби, повідомляє, 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; 

7. Керівник закладу освіти створює комісію з розгляду випадків булінгу, яка з’ясовує 

обставини булінгу.  Строк розгляду комісією заяви або повідомлення про випадок булінгу 

(цькування) в закладі освіти та виконання нею своїх завдань не має перевищувати десяти 

робочих днів із дня отримання заяви або повідомлення керівником закладу освіти.  

8. Якщо випадок цькування був єдиноразовим, питання з налагодження мікроклімату в 

дитячому середовищі та розв’язання конфлікту вирішується у межах закладу освіти 

учасниками освітнього процесу. 

9. Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то керівник закладу 

освіти повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у 

справах дітей. 

10. Здобувач освіти 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.    Після 

отримання звернення дитини, відповідна особа або орган інформує керівника закладу освіти у 

письмовій формі про випадок булінгу. Керівник закладу освіти має розглянути таке звернення 

та з’ясувати всі обставини булінгу.  


