
ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА ПРОТИДІЮ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЮ) 

 

9 січня 2019 року набув чинності Закон України від 18.12.2019 року 

№ 2657-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо протидії булінгу (цькуванню)» 

 

Булінг (цькування) - це діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього 

процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, 

сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних 

комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та 

(або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок 

чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю 

потерпілого. 

Типові ознаки булінгу (цькування) такі: 

- систематичність (повторюваність) діяння; 

- наявність сторін - кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), 

спостерігачі (за наявності); 

- дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної 

та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування 

потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції 

потерпілого. 

 

Закон України «Про освіту». 

Стаття 53. Права та обов’язки здобувачів освіти (Витяг) 

1. Здобувачі освіти мають право на: 

- навчання впродовж життя та академічну мобільність; 

- індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через 

вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і 

запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня 

їх складності, методів і засобів навчання; 

- якісні освітні послуги; 

- справедливе та об'єктивне оцінювання результатів навчання; 

- відзначення успіхів у своїй діяльності; 

- свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, 

наукової і науково-технічної діяльності тощо; 

- безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці; 

- повагу людської гідності; 

- захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-

яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), 

дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що 

завдають шкоди здоров'ю здобувача освіти; 

- користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, 

культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою 

закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку 

встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів; 

- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в 

освітньому процесі та науковій діяльності; 



- особисту або через своїх законних представників участь у громадському 

самоврядуванні та управлінні закладом освіти; 

- інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з 

особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств 

населення. 

2. Здобувачі освіти зобов'язані: 

- виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального 

плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної 

доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених 

стандартом освіти для відповідного рівня освіти; 

- поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників 

освітнього процесу, дотримуватися етичних норм; 

- відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров'я, здоров'я 

оточуючих, довкілля; 

- дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього 

розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх 

послуг (за його наявності); 

- повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) 

стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково- педагогічних, 

наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього 

процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали 

достовірну інформацію від інших осіб. 

3. Здобувачі освіти мають також інші права та обов'язки, передбачені 

законодавством та установчими документами закладу освіти. 

4. Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт 

чи до участі у заходах, не пов'язаних з реалізацією освітньої програми, 

забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів 

України. 



Порядок подання та розгляду  

(з дотриманням конфедиційності)  

заяв про випадки булінгу в КЗ «ДНЗ №16 ВМР» 
 

 Заяву про випадки булінгу в ЗДО має право подати будь-який  учасник 

освітнього процесу. 

 Заява подається керівнику закладу освіти відповідно до Закону України «Про 

звернення громадян». 

 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. 

 Керівник закладу освіти має розглянути звернення. 

 Керівник закладу освіти створює комісію з розгляду випадків булінгу, яка 

з'ясовує обставини булінгу. 

 Якщо випадок цькування був єдиноразовим, питання з налагодження 

мікроклімату в дитячому середовищі та розв'язання конфлікту вирішується у 

межах закладу освіти учасниками освітнього процесу. 

 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. 

 

 

 

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування)  

в КЗ «ДНЗ №16 ВМР». 

 В разі підтвердження факту вчинення булінгу (цькування), за результатами 
розслідування та висновків Комісії, повідомляються уповноважені підрозділи 
органів Національної поліції України та Служби у справах дітей. 

 Надаються соціальні та психолого-педагогічні послуги здобувачам освіти, які 

вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу. 

 Керівником освітнього закладу або уповноважені ним особи відповідно 

чинного законодавства та в межах повноважень здійснюють контроль за 

виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу 

(цькування) в освітньому закладі. 

 Особи, які за результатами розслідування є причетними до булінгу, несуть 

відповідальність відповідно до частини другої статті 13 (вчинення 

правопорушень за статтею 1734) Кодексу України про адміністративні 

правопорушення.  
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