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Про протидію булінгу 
у закладі освіти

На виконання Закону України від 18.12.2018 р. № 2657-VIII «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу 
(цькуванню)», відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 
29.01.2019 № 1/11-881 «Рекомендації для закладів освіти щодо застосування 
норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18 грудня 2018 р. № 2657- 
VIII, листа Міністерства освіти і науки України від 20.07.2020 № 1/9-385 та 
метою створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти, 
НАКАЗУЮ:

1. Створити комісію з розгляду випадків булінгу:
- Новиков В.В., директор - голова комісії;
- Скоченко Т.І., заступник директора з навчально-виховної роботи - 

заступник голови комісії;
- Орловська Т.М., практичний психолог - член комісії;
- Ховренко 1.В.соціальний педагог - член комісії;
- Лукаш О.М. член профспілкового комітету, майстер виробничого 

навчання - член комісії;
- Алекса В.С., голова батьківського комітету, член комісії (за згодою);
- Душина І., член учнівського самоврядування, член комісії
- класні керівники та майстри виробничого навчання групи, учні якої 

(яких) причетні до ситуації булінгу;
- представник Глухівської служби у справах дітей (за домовленістю);
- представник Глухівського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та 

молоді (за домовленістю).
2. Комісії з розгляду випадків булінгу:
1) здійснити перевірку приміщень, території училища з метою виявлення 

місць, які потенційно можуть бути небезпечними та сприятливими для 
вчинення булінгу (цькування). При виявленні таких місць внести у обов’язки
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чергового педагогічного працівника відвідування цих місць протягом дня з 
метою запобігання вчинення булінгу учасниками освітнього процесу;

2) затвердити план заходів спрямованих на запобігання та протидію 
булінгу (цькуванню) (додаток 1);

3) затвердити Порядок реагування на випадки булінгу (цькування) ДИЗ 
«Глухівське вище професійне училище» (додаток 2).

4) затвердити Положення «Про функціонування у ДНЗ «Глухівське 
вище професійне училище» «Скриньки довіри» з питань створення 
безпечного освітнього простору» (додаток 3).

3. Практичному психологу Орловській Т.М., соціальному педагогу 
Ховренко І.В.:

1) надавати соціальні та психолого-педагогічні послуги здобувачам 
освіти, які вчиняли булінг (цькування), стали його свідками або постраждали 
від булінгу ( цькування);

2) здійснювати психологічний супровід осіб, які вчинили булінг 
(цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу ( цькування);

3) проводити діагностику стану психологічного клімати групи, виявляти 
учнів, які зазнають або можуть зазнати булінгу зі сторони інших учнів. За 
наслідками діагностичного дослідження проводити профілактично- 
просвітницьку або корекційно-розвивальну роботу з учнями певної 
навчальної групи, окремими учнями.

4. Педагогічним працівникам здійснювати контроль за поведінкою 
учнів, взаємостосунками між ними (на перервах, на уроках теоретичних та 
практичних занять). Вчасно виявляти ознаки булінгу і своєчасно реагувати на 
них, сповістивши голову комісії з розгляду випадків булінгу.

5. Класним керівникам, майстрам виробничого навчання:
- постійно припиняти будь-які прояви глузування, насилля, цькування і 

просто некоректного ставлення у групі;
- застосовувати виключно безоцінкове судження;

виконувати свої функціональні обов’язки щодо об’єднання групи 
згуртування учнів.

- розглядати питання булінгу (цькування) на групових батьківських 
зборах;

6. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Скоченко Т.1.:
1) забезпечити виконання плану заходів спрямованих на запобігання та 

протидію булінгу (цькуванню);
2) забезпечити оприлюднення на веб-сайті навчального закладу, 

інформаційному куточку:
- плану заходів спрямованих на запобігання та протидію булінгу 

(цькуванню);
- процедури подання учасниками освітнього процесу заяв про випадки 

булінгу (цькування) в училищі (форму заяви, примірний зміст, терміни та 
процедури розгляду відповідно до законодавства);

- порядку реагування на випадки булінгу (цькування) в училищі та 
відповідність осіб, причетних до булінгу (цькування);

- запровадити роботу «Скриньки довіри» у закладі освіти;
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7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор 
б/ /

Тетяна СКОЧЕНКО

Крістіна СМОЛІНА

S /у?
В’ячеслав НОВИКОВ

- заступник директора з 
навчально-виховної роботи

z - юрисконсульт


