
 

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА 

 СУМСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ПОЧАТКОВА ШКОЛА № 31 

 

НАКАЗ 

 

30.08.2021                                                                                                          №  125 

м.Суми 

 

Про  протидію  проявів 

насильства та булінгу (цькування) 

  

На виконання статті 26 Закону України «Про освіту», Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії 

булінгу (цькуванню)» та з метою створення безпечного освітнього середовища, 

вільного від насильства та булінгу (цькування), )», наказу Міністерства освіти і 

науки України від 28.12.2019 № 1646 «Деякі питання реагування на випадки 

боулінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах 

освіти», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 03.02.2020             

№ 11/34394 та з метою створення безпечного освітнього середовища, вільного 

від насильства та дискримінації, булінгу (цькування) 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Призначити уповноваженою особою з питань попередження насильства 

та булінгу - заступника директора з навчально-виховної роботи Басову О.А. 

2. Затвердити склад комісії із розгляду випадків булінгу (цькування) у 

складі:  

Юр’єва Л.В. – директор школи, голова комісії;  

Басова О.А. – заступник директора з навчально-виховної роботи, заступник 

голови комісії; 

Золотницька М.М. – заступник  директора з виховної роботи, секретар; 

Тимченко К.В. – практичний психолог школи; 

Карпець С.П. –  голова профспілкового комітету; 

Стеценко О.О. – голова методичного об’єднання вчителів початкових класів; 

Заявник (батьки постраждалих ) 

3. До 01.09.2021 року затвердити  план заходів, спрямованих на запобігання 

та протидію булінгу (цькуванню) у Сумській спеціальній початковій школі № 

31 Сумської міської ради на 2021-2022 навчальний рік. (Додаток 1) 



4. До 01.09.2021 року затвердити: 

4.1. Порядок подання заяви про випадки булінгу (цькування) у спеціальній 

початковій школі (Додаток 2); 

4.2. Алгоритм дій адміністрації школи в разі отримання повідомлення про 

жорстоке поводження з дитиною (Додаток 3); 

5. Уповноваженій особі з питань попередження насильства та булінгу - 

заступнику директора з навчально-виховної роботи Басовій О.А. організувати 

(за потребою) засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для 

прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживати 

відповідних заходів реагування.  

6. Уповноваженій особі з питань попередження насильства та булінгу - 

заступнику директора з навчально-виховної роботи Басовій О.А. спільно із 

комісією із розгляду випадків булінгу (цькування): 

6.1. Розглядати заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, 

їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видавати рішення про 

проведення розслідування; 

6.2. Забезпечувати виконання заходів для надання соціальних та психолого-

педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його 

свідками або постраждали від булінгу (цькування); 

6.3. Повідомляти уповноваженим підрозділам органів Національної поліції 

України та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) у 

шкільному підрозділі школи. 

7. Практичному психологу Тимченко К.В.: 

7.1. Упродовж 2021-2022 навчального року здійснювати психологічний 

супровід здобувачів освіти у класі, в якому стався випадок боулінгу 

(цькування); 

7.2. Упродовж 2021-2022 навчального року здійснювати діагностику рівня 

психологічної безпеки у класах (виховних групах) та аналіз її динаміки; 

7.3. Упродовж 2021-2022 навчального року надавати постійну 

консультативну допомогу усім учасникам освітнього процесу; 

7.4. Широко пропагувати інформацію щодо протидії булінгу (цькуванню) 

серед молодших школярів, працівників закладу та батьківської громадськості. 

8. Вихователям виховних груп при плануванні виховної роботи на 2021-

2022 навчальний рік передбачити заходи щодо протидії булінгу (цькуванню) 

серед здобувачів освіти та у роботі з батьками. 

9. Усім працівникам школи: 

9.1. У випадках, коли ви маєте підозри жорстокого поводження з дитиною 

або є реальна загроза його вчинення (удома, з боку однолітків, інших 



працівників закладу або інших осіб) повідомити про це в усній чи письмовій 

формі директора або адміністрацію школи. 

10.  Заступнику директора з виховної роботи Золотницькій М.М.: 

10.1.  До 04.09.2021 року розмістити інформаційні матеріали щодо протидії 

булінгу (цькуванню) на сайті школи.  

11.  Визнати таким, що втратив чинність наказ по Сумській спеціальній 

початковій школі № 31 Сумської міської ради від 19.01.2021 року № 19 «Про 

протидію проявів боулінгу (цькування)» 

12. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 

директора з виховної роботи Золотницьку М.М. 

 

Директор                                                                               Людмила ЮР'ЄВА 

З наказом ознайомлені: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1  

Наказу № 125 

          від 30.08 2021 

 

План заходів 

спрямованих на запобігання та протидію булінгу  (цькування) 

у Сумській спеціальній початковій школі № 31 

Сумської міської ради  

на 2021-2022 навчальний рік 

 
№ 

п/п 

Назва заходу Цільова 

аудиторія 

Термін 

виконання 

Відповідальний 

Діагностичний етап 

1 Створення бази інструментарію 

для діагностування рівня 

напруги, тривожності в 

учнівських колективах 

 Вересень 2021 Практичний 

психолог школи 

Тименко К.В. 

2 Діагностування рівня напруги, 

тривожності в учнівських 

колективах: 

-   спостереження за міжособис-

тісною поведінкою здобувачів 

освіти; 

–      опитування (анкетування) 

учасників освітнього процесу; 

–      психологічні діагностики 

мікроклімату, згуртованості 

класних колективів та емоційних 

станів учнів; 

–      соціальне дослідження 

наявності референтних груп та 

відторгнених в колективах; 

–      визначення рівня тривоги та 

депресії молодших школярів. 

Усі категорії 

учасників 

освітнього 

процесу 

Упродовж 

2021-2022 

навчального 

року 

Класні керівники, 

вихователі 

виховних груп 

практичний 

психолог школи 

Тимченко К.В. 

 Інформаційно-профілактичні заходи 

1 Обговорення питання протидії 

булінгу на загальношкільній 

батьківській конференції 

Батьки 

здобувачів 

освіти 

Вересень 2021 Директор 

Юр'єва Л.В. 

2 Засідання методичного 

об’єднання вихователів в/г 

«Протидія булінгу в учнівському 

колективі » 

Методична 

кухня 

вихователів в/г 

Жовтень 2021 Заступник 

директора з ВР 

Золотницька 

М.М. 

3 Розробка пам’ятки «Маркери 

булінгу» 

Педагогічний 

колектив 

Жовтень 2021 Практичний 

психолог школи 

Тимченко К.В. 

4 Складання порад «Як допомогти 

дітям упоратися з булінгом» 

1-4 Упродовж 

2021-2022 

навчального 

року 

Практичний 

психолог школи 

Тимченко К.В. 

5 Моніторинг стану попередження Нарада при Квітень 2022 Директор 



випадків  булінгу директорі року Юр'єва Л.В. 

6 Круглий стіл для педагогічного 

колективу «Безпечна школа. 

Маски булінгу» 

Педагогічний 

колектив 

Березень 2022 

року 

Практичний 

психолог школи 

Тимченко К.В. 

7 Вивчення законодавчих 

документів щодо протидії 

цькуванню та випадків проявів 

булінгу 

Педагогічний 

колектив 

Упродовж 

2021-2022 

навчального 

року 

Заступник 

директора з ВР 

Золотницька 

М.М.  

 Формування навичок дружніх стосунків здобувачів освіти 

1 Проведення ранкових зустрічей  з 

метою формування навичок 

дружніх стосунків 

1-4 Упродовж 

2021-2022 

навчального 

року 

Класоводи 

2 Створення морально безпечного 

освітнього простору, формування 

позитивного мікроклімату та 

толерантної міжособистісної 

взаємодії в ході годин 

спілкування, тренінгових занять 

1-4 Упродовж 

2021-2022 

навчального 

року 

Класні керівники, 

вихователі 

виховних груп 

5 Відпрацювання теми особистої 

гідності в ході вивчення 

літературних творів, на уроках 

літературного читання та під час 

проведення пропедевтичних 

занять. 

1-4 Упродовж 

2021-2022 

навчального 

року 

Класні керівники, 

вихователі  

 

6 

Проведення заходів в рамках 

Всеукраїнського тижня  протидії 

булінгу 

1-4 

 

13.09-

17.09.2021 

Практичний 

психолог школи 

Тимченко К.В. 

 

7 Проведення заходів в рамках 

Всеукраїнського тижня права 

«Стоп булінгу» 

1-4 13-17 грудня 

2021 

Класні керівники, 

вихователі 

виховних груп, 

Практичний 

психолог школи 

Тимченко К.В. 

8 Проведення заходів в рамках 

тематичного тижня «Тиждень 

дитячих мрій та добрих справ» 

1-4 20-24 грудня 

2021 

Класні керівники, 

вихователі 

виховних груп 

9 Проведення заходів в рамках 

тематичного тижня «Сильні 

духом» 

1-4 17-21 січня 

2021 

Класні керівники, 

вихователі  

 Психологічний супровід 

1 Діагностика стану 

психологічного клімату класу 

1-4 Упродовж 

2021-2022 

навчального 

року 

Практичний 

психолог школи 

Тимченко К.В. 

2 Спостереження під час освітньо-

виховного процесу  

1-4 Упродовж 

2021-2022 

навчального 

року 

Практичний 

психолог школи 

Тимченко К.В. 

3 Консультаційна робота з 

учасниками освітнього процесу 

1-4 Упродовж 

2021-2022 

Практичний 

психолог школи 



навчального 

року 

Тимченко К.В. 

4 Профілактично-просвітницька, 

корекційно-розвивальна робота з 

учасниками освітнього процесу 

1-4 Упродовж 

2021-2022 

навчального 

року 

Практичний 

психолог школи 

Тимченко К.В. 

Робота з батьками 

1 Тематичні батьківські збори 

«Протидія цькуванню в 

учнівському колективі» 

  

1-4 Вересень 2021 

року 

 

Класні керівники, 

вихователі  

2 Поради батькам щодо зменшення 

ризиків булінгу та кібербулінгу 

для своєї дитини 

1-4 Упродовж 

2021-2022 

року 

Практичний 

психолог школи 

Тимченко К.В. 

3 Тренінг «Як навчити дітей 

безпеці в Інтернеті» 

За запитом Січень – 

Лютий 

2022 

Практичний 

психолог школи 

Тимченко К.В. 

4 Інформаційна робота через 

інтернет-сторінки 

 Упродовж 

2021-2022 

навчального 

року 

Заступник 

директора з ВР 

Золотницька 

М.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Додаток 2  

Наказу № 125 

          від 30.08 2021 

 
Порядок подання заяви або повідомлень  

про випадки булінгу (цькування) у школі  

 

1. Виявлення факту булінгу (цькування): 

1.1. Здобувачі освіти закладу повинні одразу проінформувати (в будь-який 

доступний спосіб) дорослих (батьків, педагогічних працівників, класного 

керівника, тощо), представника адміністрації, практичного психолога, медичну 

сестру про факт здійсненого булінгу (цькування) свідком якого вони були 

особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб. 

 1.2. Педагогічні працівники або інші працівники школи повинні повідомити 

керівника про факт булінгу (цькування) свідком якого вони стали, або 

підозрюють про його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми 

ознаками  або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб 

незалежно від того  чи поскаржилась йому жертва булінгу чи ні. 

 2. Повідомлення про факт здійснення булінгу: 

2.1. Невідкладно звернутися з офіційною заявою (конфіденційність 

гарантується) про випадок булінгу (цькування) до директора школи. 

3. Розгляд звернення: 

3.1. Директор школи видає організаційний наказ про проведення розслідування 

та створення комісії з розгляду випадку булінгу (цькування), скликає її 

засідання. До складу комісії входять педагогічні працівники (у тому числі 

психолог, соціальний педагог (за наявності), батьки постраждалого та булерів, 

керівник закладу освіти та інші зацікавлені особи. 

4. Робота комісії з розгляду випадку булінгу (цькування) 

4.1. Визначення кваліфікації випадку: 

– БУЛІНГ (цькування);  

– одноразовий конфлікт (сварка) / НЕ БУЛІНГ. 

4.2. Надання висновку та аналітичного звіту про розслідування керівнику 

закладу. Рішення комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в 

паперовому вигляді з оригіналами підписів усіх членів комісії. 

5. Прикінцеві заходи щодо розгляду випадків булінгу (цькування) 

5.1. Видання підсумкового наказу про наслідки розслідування випадку булінгу 

(цькування) 

5.2. Направлення відповіді заявнику (заявникам). 

 

 

 



  Продовження 

Додатку 2 до 

                                                                                                             Наказу № 125 

       від 30.08 2021 

 

Зразок заяви 

 

Директору(заклад, ПІП керівника  ) 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

(прізвище, ім'я, по батькові заявника) 

 який (яка) проживає за адресою: 

Заява 

Прошу розібратися по питанню (опис ситуації та конкретних фактів). 

  

______________                                                                               _______________ 

(дата)                                                                                                             (підпис) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3  

Наказу № 125 

          від 30.08 2021 
 

Алгоритм дій 

адміністрації школи в разі отримання повідомлення про жорстоке 

поводження з дитиною 

1. У разі звернення дитини, її батьків (осіб, які їх замінюють) або працівника 

закладу до директора чи представника адміністрації школи щодо жорстокого 

поводження з нею, директор школи приймає звернення або заяву про випадок 

булінгу (цькування )або підозру щодо його вчинення зазначивши, від кого та 

коли (дата, час) воно отримано.  

2. Повідомлення можуть бути в усній та (або письмовій формі, в тому числі 

із застосуванням засобів електронної комунікації) 

3. Звернення має бути оформлене належним чином, відповідно до вимог 

Закону України «Про звернення громадян» (має бути зазначено прізвище, ім’я, 

по-батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного 

питання; письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) 

із зазначенням дати.  

4.  За потреби директор чи представник адміністрації школи викликає 

бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги для надання екстреної 

медичної допомоги. 

5. Необхідно терміново (упродовж однієї доби) повідомити територіальний 

орган (підрозділ Національної поліції України, принаймні одного з батьків 

малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною боулінгу (цькування) 

6. Повідомити Службу у справах дітей з метою вирішення питання щодо 

соціального захисту малолітньої особи, яка стала стороною боулінгу 

(цькування, з’ясувати причини, які призвели до випадку булінгу (цькування) та 

вжиття заходів для усунення таких причин). 

7. Скликати засідання комісії з розгляду випадку булінгу (цькування) не 

пізніше, ніж упродовж трьох робочих днів з дня утримання заяви або 

повідомлення. 

 

 

 

 

 


