
Управління освіти і науки Сумської міської ради 
КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА 

СУМСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІН СТУПЕНІВ № 15 
ІМ. Д. ТУРБІНА, М. СУМИ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

НАКАЗ 

19.07.2022 № 133 

Про заходи, спрямовані 

на запобігання та протидію булінгу (цькування) 
у 2022/2023 н.р. 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 
року №1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та 
застосування заходів виховного впливу в закладах освіти», зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України від 03.02.2020 року за № 111/34394, наказу 
Міністерства освіти і науки від 26.02.2020 року № 293 «Про затвердження 
плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в 
закладах освіти», листа Міністерства освіти і науки від 20.03.2020 року 
№6/480-20 «Про план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу 
(цькуванню) в закладах освіти», з метою створення безпечного освітнього 
середовища в закладах освіти, вільного від насильства та булінгу (цькування), з 
метою організації роботи щодо профілактики булінгу, правопорушень, 
запобігання злочинності, безпеки життєдіяльності, попередження насильства в 
сім'ї над дітьми, виховання в учнів таких цінностей як толерантність, повага, 
порядність, гармонійне спілкування та співіснування у суспільстві, виховання 
поваги до Конституції держави законодавства, державних символів - Герба, 
Прапору, Гімну, поваги та любов до державної мови, забезпечення комфортних 
умов навчання та праці, створення освітнього середовища, вільного від будь-
яких форм насильства, з метою попередження поширення негативних явищ в 
учнівському середовищі, 

НАКАЗУЮ: 

1. Розробити та затвердити комплексний План-заходів, спрямованих на 
запобігання та протидію булінгу (цькування) в 2022/2023 н.р.(додаток 1) 

2. Створити шкільну комісію з розгляду випадків булінгу. Зразок заяви 
додається (додаток 2). 

3. Заступнику директора з виховної роботи Мусі А.П.: 



/ 
3.1. Ознайомити педагогічних працівників з комплексним Планом 

заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькування) 
у 2022/2023 н.р. 

3.2. Розробити спільно з МО класних керівників та учнівським 
самоврядуванням правила поведінки учнів у закладі та слідкувати за їх 
дотриманням. 

До 15.09.2022 
3.3. Проводити просвітницьку роботу спільну з іншими службами 

з питань безпечного середовища серед здобувачів освіти. 
3.4. Постійно контролювати поведінку дітей, взаємовідносини між 

дітьми протягом 2022/2023 навчального року. 
3.5. Своєчасно виявляти батьків або осіб, що їх замінюють, які 

ухиляються від виконання передбачених законодавством обов'язків щодо 
створення належних умов для життя, навчання та виховання 
учнів. 

4. Взяти під особистий контроль виконання Плану-заходів щодо 
створення у 2022/2023 навчальному році безпечного освітнього середовища, 
формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок. 

5. Питання організації безпечного середовища тримати на постійному 
контролі. 

6. Заступнику директора з виховної роботи Мусі А.П. ознайомити 
педагогічних працівників з процедурою подання учасниками освітнього 
процесу заяв про випадки булінгу (цькування) та порядок реагування на них 
(додаток 3, додаток 4) 

Протягом 2022/2023 н.р. 
7. Педагогічним працівникам: 
7.1. Забезпечити виконання Плану заходів, спрямованих на запобігання 

та протидію булінгу (цькування) у 2022/2023 н.р. 
7.2. Формувати в учасників освітнього процесу толерантне ставлення 

один до одного. 
7.3. Уникати проявів жорстокого ставлення до учнів, приниження їхньої 

честі, гідності та інших форм насильства (фізичного або психічного) 
7.4. Терміново інформувати адміністрацію закладу про будь-які випадки 

неправомірного поводження працівників або учнів до інших учнів. 
7.5. Використовувати різноманітні методи роботи для профілактики 

булінгу. 
Протягом 2022/2023 н.р. 

8. Класним керівникам: 
8.1. Забезпечити щоденний контроль за станом кожної дитини з метою 

попередження проявів насильства або негативних явищ. 
8.2. Створювати позитивну атмосферу в учнівському колективі. 
8.3. Терміново повідомляти адміністрацію закладу щодо порушень 

правил безпечного освітнього простору. 



8.4. Забезпечити проведення роз'яснювальної роботи серед учнів та 
батьків щодо безпечного освітнього середовища через різноманітні форми 
роботи. 

8.5. Проводити разом з практичним психологом діагностику 
психологічного клімату класу і виявляти дітей, які зазнали прояви булінгу від 
своїх однокласників. 

8.6. Формувати безпечний освітній простір шляхом створення 
позитивного мікроклімату класу, оволодіння учнями навичок безпечної 
поведінки та толерантної міжособистісної взаємодії. 

8.7. При плануванні виховної роботи на 2022/2023 навчальний рік 
передбачити дієві заходи і форми роботи з профілактики дитячих 
правопорушень та безоглядності. 

8.8. Посилити індивідуальну роботу з учнями, схильними до 
правопорушень та їх батьками. 

8.9. Проводити години спілкування. 
8.10. Розробити спільно з учнями правила поведінки у класі і слідкувати 

за їх дотриманням. 
Протягом 2021/2022 н.р. 

9. Практичному психологу та соціальному педагогу: 
9.1. Забезпечити ефективне функціонування соціально-психологічної 

служби з питань створення безпечного освітнього середовища. 
9.2. Забезпечити здійснення моніторингу ризиків виникнення всіх форм 

насильства серед дітей та учнівської молоді. 
9.3. Розробити індивідуальні програми психолого-педагогічного 

супроводу учнів «групи ризику» . 
9.4. Здійснювати психолого-педагогічний контроль за індивідуальними 

та сімейними факторами, які формують у дітей схильність до агресивної 
поведінки та жорстокості; своєчасне виявлення учнів, схильних до агресивної 
поведінки, методом педагогічної і психологічної діагностики. 

9.5. Забезпечити проведення соціально-психологічних досліджень серед 
здобувачів освіти з питань попередження насильства в сім'ї, булінгу та 
розробити рекомендації з питань створення безпечного освітнього середовища 
в закладі. 

9.6. Проводити спостереження за міжособистісною поведінкою учнів, 
проводити опитування усіх учасників освітнього процесу. 

9.7. Проводити діагностику стану психологічного клімату класу і 
виявляти дітей, які зазнали або можуть піддаватися булінгу, мобінгу зі сторони 
своїх однокласників. 

9.8. Спланувати профілактично-просвітницьку роботу щодо 
попередження і подолання булінгу. 

9.9. Формувати безпечний освітній простір шляхом створення 
позитивного мікроклімату, оволодіння учнями навичок безпечної поведінки та 
толерантної міжособистісної взаємодії. 

Протягом 2022/2023 н.р. 
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10. Бібліотекарю Шамрай Л.Є. створити в бібліотеці закладу 
постійнодіючі тематичні виставки з питань безпечного освітнього середовища. 

Протягом 2022/2023 н.р. 
11. Зобов'язати вчителів та персонал закладу тримати на контролі 

виконання даного наказу та терміново повідомляти адміністрації у разі 
виявлення порушень з питань безпечного освітнього середовища. 

Протягом 2021/2022 н.р. 
12. Координацію за виконанням даного наказу покласти на заступника 

директора з виховної роботи Муху А.П., практичного психолога, соціального 
педагога. 

Директор Світлана ГОНЧАРЕНКО 
Виконавець Анна МУХА 



Додаток 1 

до наказу 
від 19.07.2022 № 133 

План заходів 
КУ Сумська загальноосвітня школа І-Ш ступенів № 15 

ім. Д. Турбіна, м. Суми, Сумської обл. 
спрямованих на запобігання та протидію насильства 

та булінгу (цькування) в шкільному середовищі 
у 2022-2023 н.р. 

з/п 
Назва заходу 

Цільова 
аудиторія 

Термін 
виконання 

Відповідальні 

Нормативно-правове та інформаційне забезпечення попередження насильства та 
булінгу 

1. 
Підготовка наказу «Про запобігання 
булінгу (цькуванню) у закладі 
освіти» 

Учасники 
освітнього 
процесу 

Останній 
тиждень 
серпня 

Директор школ 

2. 
Забезпечення неухильного 
виконання педагогічними 
працівниками школи Конвенції ООН 
«Про права дитини», Закону України 
«Про охорону дитинства» 
законодавств України в галузі освіти 
в частині збереження фізичного , 
духовного, психічного здоров'я та 
поваги до людської гідності дитини, 
Закону України «Про запобігання та 
протидію домашньому насильству», 
«Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо 
протидії булінгу» 

Учасники 
освітнього 
процесу 

Протягом року Директор школ 

3. 
Підготовка наказу «Про порядок дій 
персоналу при зіткненні з 
випадками булінгу (цькуванню) в 
закладі освіти» 

Учасники 
освітнього 
процесу 

Вересень Заступник 
директора з 

виховної робо
г 

4. 
Наради з різними категоріями 
працівників з питань профілактики 
булінгу (цькуванню): 

• педагогічний персонал; 

• допоміжний персонал; 

• технічний персонал 

педагогічний 
персонал; 

допоміжний 
персонал; 

технічний 
персонал 

Серпень-
вересень 

Заступник 
директора з 

виховної робо' 

5. 
Оновлення роботи комісії 3 
розгляду випадків булінгу 
(цькування) 

Вересень Заступник 
директора з 

виховної робо' 

6. 
Обговорення та прийняття правил 
поведінки в класах, оформлення 
правил у вигляді стенду 

Учнівські 
колективи 1-11 

класів 

Вересень-
жовтень 

Класні керівню 
1-11 класів 
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Оновлення банку даних сімей, де До 15.09. Соціальний 

7. існують випадки вчинення 
насильства в сім'ї або виникає 
реальна загроза його вчинення 

педагог 

Організація скриньки довіри Учасники Вересень- Практичний 

8. (онлайн-скриньки) для повідомлень освітнього жовтень психолог, 
про випадки булінгу (цькування) процесу соціальний 

педагог 
Оновлення розділу про Учасники Вересень- Практичний 

9. профілактику насильства та булінгу освітнього жовтень психолог, 
(цькування) і розміщення процесу соціальний 
нормативних документів на сайті педагог 
закладу освіти 
Конкурс тематичних класних Класні Жовтень Соціальний 

10. куточків «Стоп булінг!» колективи 1-11 
класів 

педагог, учнівсі 
самоврядувані 

Оновлення тематичного стенду Учасники Лютий Практичний 

11. освітнього 
процесу 

психолог, 
соціальний 

педагог 
Створення,обговорення та Учасники Листопад - Заступник 

12. затвердження загальношкільних освітнього грудень директора з 
правил для учнів процесу виховної робот 

педагог-
організатор 

Постійне оновлення просвітницьких Учні, батьки Протягом року Психологічна 

13. матеріалів для батьків та учнів на 
вебсайті закладу, сторінці школи у 
соціальній мережі Фейсбук, 
батьківських вайбер-групах з 
питань: 
- зниження рівня вживання 
алкоголю та психоактивних, 
наркотичних речовин підлітками; 
- забезпечення захисту прав і свобод 
дітей, створення безпечного 
середовища (запобігання насильству 
в закладі освіти та домашньому 
насильству); 

- підвищення рівня знань з питань 
сексуальності людини, статевого 
виховання, ВІЛ/СНІДУ тощо; 

- щодо медіаграмотності, 
медіазахисту та цифрової гігієни; 

- психологічна безпека в Інтернеті. 

1-11 класів, 
педагоги 
школи 

служба школі 

Робота з вчителями та іншими працівниками закладу освіти 
Інструктивні наради з питань Допоміжний та Листопад Заступник 

14. профілактики насильства та булінгу технічний директора з 
(цькування) з допоміжним та персонал виховної робо

г 

технічним персоналом 



15. 
Тренінг для вчителів «Булінг зі 
сторони однолітків: наслідки, 
профілактика, психологічна 
допомога» 

Педагоги школи Січень Соціальний 
педагог, 

практичний 
психолог 

16. 
Виступ на МО класних керівників 
«Кібербулінг як одна з 
найгостріших проблем взаємодії 
дитини з Інтернетом. Учимо дітей 
основам медіазахисту» (онлайн) 

Класні 
керівники 1-11 

класів 

Лютий Соціальний 
педагог, 

практичний 
психолог 

17. 
Співбесіда з класними керівниками 
за результатами діагностики 
класного колективу 

Класні 
керівники 1-х, 

4-х, 5-х, 10 
класів 

Протягом року Практичний 
психолог, 
соціальний 

педагог 

18. 
Практична допомога у проведенні 
виховних годин, тренінгів в класних 
колективах школи з питань 
попередження насильства та булінгу 
(цькування) 

Класні 
керівники 1-11 

класів 

Протягом року Практичний 
психолог, 

соціальний 
педагог 

19. 
консультування класних керівників 
практичним психологом, соціальним 
педагогом з проблемних ситуацій 

Класні 
керівники 1-11 

класів 

Протягом року Практичний 
психолог, 

соціальний 
педагог 

Робота з учнями у формуванні навичок д іужніх стосунків 

20. 
з метою привернення уваги 
громадськості до актуальних для 
українського суспільства проблем 
щодо подолання насильства в сім'ї, 
булінгу, торгівлі людьми та будь-
яких проявів тендерної 
дискримінації проводити культурно-
мистецькі акції до Дня сім'ї, 
родинних свят, вшанування 
сімейних трудових династій 

Учасники 
освітнього 
процесу 

Протягом року Заступник 
директора з 

виховної робої 
педагог-

організатор, 
класні керівнш 

21. 
'озробляти та розповсюджувати 
інформаційні матеріали з питань 
рівних прав та можливостей 
чоловіків та жінок, попередження 
насильства в сім' ї , булінгу та 
запобігання торгівлі людьми: 

Учасники 
освітнього 
процесу 

Протягом року Бібліотекар шко. 
соціальний 

педагог; 
практичний 

психолог; 
класні керівник 

22. 
іроведення тренінгів для учнів 3 
розвитку навичок спілкування та 
мирного вирішення конфліктів 

Учні 5-11 класів Протягом року Практичний 
психолог, 

соціальний 
педагог, класі 
керівники 5-1 

класів 

23. 
Іроведення годин спілкування для 
молодших школярів з розвитку 
навичок безконфліктного 
спілкування 

Учні 1 -4 класів Жовтень-
листопад 

Класні керівнш 
1 -4 класів 

24. 
Заходи до Всеукраїнського тижня з 
протидії булінгу 

Учні школи Вересень Практичний 
психолог, 
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соціальний 
педагог, класі 
керівники 1-1 

класів 

25. 
Гиждень до Міжнародного дня 
толерантності і Всесвітнього дня 
доброти 

Учні школи Листопад Практичний 
психолог, 

соціальний 
педагог, класі 
керівники 1-1 

класів 

26. 
Сонкурс плакатів проти насильства Учні 7-9 класів 25.11 -10.12. Соціальний 

педагог, класі 
керівники 

Робота з батьками 

27. 
Зрганізація і проведення 
просвітницької та роз'яснювальної 
роботи серед батьків щодо проблеми 
насилля в сім'ї та булінгу в 
шкільному середовищі 

Батьки учнів 
1-11 класів 

Протягом року Соціальний 
педагог, 

класні керівник 

28. 
консультування батьків щодо питань 
взаємовідносин батьків і дітей 

Батьки учнів 
1-11 класів 

Протягом року Практичний 
психолог, клас 

керівники 

29. 
Сонсультування батьків щодо захисту 
прав та інтересів дітей 

Батьки учнів 
1-11 класів 

Протягом року Соціальний 
педагог 

ЗО. 
іроведення загальношкільних та 
класних батьківських зборів з 
питань протидії насильства в сім'ї 
та булінгу в навчальному закладі 

Батьки учнів 
1-11 класів 

Жовтень, 
Березень 

Директор школи 
заступник 
директора з 
виховної роботі 
практичний 
психолог, класі 
керівники 

31. 
Іроведення консультацій психолога з 
питань взаємин батьків з дітьми 

Батьки учнів 
1-11 класів 

Протягом року Практичний 
психолог, клас 

керівники 

32. 
{онсультування батьків щодо захисту 
прав та інтересів дітей 

Батьки учнів 
кризових 
категорій 

Протягом року Соціальний 
педагог 

Моніторинг освітнього середовища закладу освіти 

33. 
Самооцінка закладу освіти за 
показниками безпеки, комфортності 

Учасники 
освітнього 
процесу 

2 рази на рік Адміністрація 
школи, колекті 

закладу 

34. 
\нонімне онлайн-опитування учнів 
(5-11 кл), батьків (1-11 кл) та 
педагогів щодо питань, пов'язаних 
із проблемами розповсюдження 
насильства та булінгу в школі 

Учні 5-11 кл., 
батьки 1-11 

класів, 
педагоги 

жовтень Психологічна 
служба школі 

35. 
Іровести методику «Вивчення 
психологічного клімату класу» 

Учні 6-7 класів Лютий Практичний 
психолог 

36. 
Іровести анкету для вивчення 
соціально-психологічного клімату в 

Педагоги школи Березень Практичний 
психолог 
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педагогічному колективі 

37. 
Зивчення психологічного клімату у 
1-х, 4-х, 5-х, 10 кл 

Учнівські 
колективи 1-х, 

4-х, 5-х, 10 
класів 

Вересень, 
жовтень, 
грудень, 
квітень 

Практичний 
психолог, 
соціальний 

педагог 

38. 
аналіз інформації за протоколами 
комісії з розгляду випадків булінгу 
(цькування) в закладі освіти 

Учасники 
освітнього 
процесу 

Щомісяця Заступник 
директора з 

виховної робо
г 
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Додаток 2 
до наказу від 19.07.2022 № 133 

«Про заходи 
спрямовані запобігання та протидії 

булінгу (цькуванню)» 

ЗРАЗОК 

Директору 

ПІБ заявника (повністю), вчителя, 
учня класу, батька, матері 

Домашня адреса: 

Контактний телефон: 

ЗАЯВА 

Я, , інформую про випадок булінгу над учнем 
з боку 

або групи учнів: . 
(Далі в довільній формі викладаються докладно всі обставини) 
До заяви додаю фото- та відеоматеріали (за наявності). 

Дата Підпис 
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Додаток З 
до наказу від 19.07.2022 № 133 

«Про 
заходи, спрямовані на запобігання 
та протидію булінгу (цькуванню)» 

Процедура подання учасниками освітнього процесу заяв про випадки булінгу 

(цькування) та порядок реагування на них 

1. Учасники освітнього процесу можуть повідомити про випадок булінгу (цькування), 

стороною якого вони стали або підозрюють про його вчинення стосовно малолітньої чи 

неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу 

або про який отримали достовірну інформацію, керівника закладу освіти або інших суб'єктів 

реагування на випадки булінгу (цькування) в закладах освіти. 

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

щодо його вчинення приймає керівник закладу. 

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

застосуванням засобів електронної комунікації. 

2. Керівник закладу освіти у разі отримання заяви {додаток 2) 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) (далі - комісія) 

пізніше ніж упродовж трьох робочих днів з дня отримання заяви або повідомлення. 
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Додаток 4 

до наказу від 19.07.2022 № 133 

«Про заходи, спрямовані на 

запобігання та протидію 

булінгу (цькуванню)» 

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) 

Якщо Комісія визнала, що випадок, описаний у поданій заяві, є булінгом 

(цькуванням), а не одноразовим конфліктом чи сваркою, тобто відповідні дії носять 

систематичний характер, то директор школи зобов'язаний повідомити уповноважені 

підрозділи органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та Службу у справах 

дітей. 

У разі, якщо Комісія не кваліфікує випадок як булінг (цькування), а постраждалий не 

згодний з цим, то він може одразу звернутися до органів Національної поліції України із 

заявою, про що повинен повідомити керівника закладу освіти. Потерпілий чи йогоЛї 

представник також можуть звертатися відразу до уповноважених підрозділів органів 

Національної поліції України (ювенальна поліція) та Служб у справах дітей з повідомленням 

про випадки булінгу (цькування). 

Розгляд заяв щодо випадків булінгу (цькування) 

1 .За заявою керівник установи видає рішення про проведення 

розслідування випадків булінгу (цькування) із визначенняму повноважених осіб не пізніше 

3-ох робочих днів з дати прийняття заяви. 

2. У складі комісії педагогічні працівники (у тому числі психолог, соціальний 

педагог), батьки постраждалого та булера, керівник установи та 

інші зацікавлені особи. 

3. Комісія у своїй діяльності керується законодавством України та 

іншими нормативними документами і актами. 

4. З метою розслідування випадків булінгу (цькування) уповноважені 

особи мають право вимагати письмові пояснення та матеріали у сторін. 

5. Розслідування випадку булінгу (цькування) уповноваженими 

особами здійснюєтьсяу продовж 10-ти робочих днів з датиприйняття заяви. 

6. Якщо Комісія визначила, що це був булінг (цькування), а не 
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одноразовий конфлікт чи сварка, (відповідні дії носять систематичний характер), то 

керівник установи зобов'язаний повідомити уповноважені органи Національної поліції 

(ювенальна поліція) та служби у справах дітей. 

7. У разі, якщо Комісія не кваліфікує випадок як булінг (цькування), а 

постраждалий не згодний з цим, то він може одразу звернутись до органів Національної 

поліції України із заявою, про те керівник установи має повідомити постраждалого. 

8. Рішення Комісії приймаються більшістю її членів та реєструються в окремому 

журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів всіх членів Комісії. 

9. Потерпілий чи йогоЛї представник можуть звертатися відразу до уповноважених 

органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та служби у справах дітей з 

повідомленням про випадки булінгу (цькування). 

10. Батьки зобов'язані виконувати рішення та рекомендації Комісії. 


