
Крок 1. Повідомляємо директора/-ку про факт булінгу. Повідомити може будь-хто. 
Відповідальна особа закладу освіти (або директор, заступник директора) приймає 
цю заяву усно чи письмово.

Крок 2. Письмове повідомлення (заяву) фіксують у Журналі реєстрації заяв 
про випадки булінгу. Дата подання заяв — це дата їх прийняття. Розгляд заяв 
здійснює директор/-ка навчального закладу з дотриманням конфіденційності. 
Якщо повідомлення прийняли усно, його фіксують у Журналі реєстрації заяв 
про випадки булінгу (цькування) з поміткою «Усна заява / заява телефоном / 
електронною поштою тощо».

Крок 3. Директор/-ка впродовж першої доби від отримання повідомлення має 
обов’язково повідомити про випадок:

 � поліції; �
 � батькам учнів-учасників булінгу; �
 � службі в справах дітей (служба має з’ясувати причини булінгу і їх усунути та 

здійснити заходи для соціального захисту дітей, які стали сторонами булінгу); �
 � центр соціальної служби для сім’ї та молоді (центр має оцінити потреби сторін 

булінгу, з’ясувати методи соціальної роботи, визначити та надати соціальні 
послуги, за необхідності забезпечити психологічну підтримку).

Важливо! Якщо трапився випадок, через який дитина потребує медичної 
допомоги, то директор/-ка має обов’язково викликати швидку!

Крок 4. Директор/-ка скликає засідання комісії з розгляду випадку булінгу 
впродовж 3-х робочих днів із дня отримання заяви або повідомлення. Після 
розгляду видають рішення про проведення розслідування випадків булінгу 
(цькування) та визначають уповноважених осіб. Комісія може розглядати 
заяву не більше ніж 10 робочих днів із дня, коли керівництво закладу освіти 
отримало заяву або повідомлення. На початку навчального року комісію потрібно 
затвердити в такому складі:

 � голова (зазвичай це директор); �
 � педагогічні працівники ; �
 � практичний психолог;
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Як діяти, якщо ви виявили булінг?

https://childrenrights.info/wp-content/uploads/2020/12/zvernennia_bullying-1.docx
http://www.oplba.od.ua/zhurnal-reyestratsiyi-zayav-pro-vypadky-bulingu-tskuvannya/
http://www.oplba.od.ua/zhurnal-reyestratsiyi-zayav-pro-vypadky-bulingu-tskuvannya/
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 � соціальний педагог; �
 � представник служби в справах дітей; �
 � представник центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Важливо! Комісію не створюють, а скликають! Вона має бути в кожній школі 
постійно!

Крок 5. Як відбувається засідання комісії?

1. Секретар має повідомити всім членам, заявнику/-ці та іншим зацікавленим 
особам про порядок денний засідання, дату, час і місце проведення, надати 
або надіслати потрібні матеріали. Це все має відбутися не пізніше ніж 18:00

 � за день до засідання комісії.

2. Комісія ухвалює рішення більшістю голосів через відкрите голосування. Якщо 
голоси розділилися навпіл, останній голос — за директором/-кою.

3. Упродовж засідання секретар комісії веде протокол.

Крок 6. У протоколі вказують, які рішення ухвалює комісія, визначають потреби 
сторін булінгу в соціальних та психолого-педагогічних послугах та їх перелічують. 
Ще в протоколі зазначають заходи, які потрібно вжити, щоб усунути причини 
булінгу, а також рекомендації для педпрацівників, батьків або інших законних 
представників неповнолітньої особи. Керівник/-ця закладу освіти має оформити 
протокол засідання комісії наказом.

Важливо! Психолог чи психологиня має спостерігати за всіма учасниками 
булінгу, аналізувати інформацію від класного керівника, вчителів, батьків до 
повного відновлення сприятливого психологічного клімату в класі та емоційного 
стану дітей. Класний/-а керівник/-ця надає психологу інформацію щодо дружніх 
зв’язків, соціальної ієрархії в класі, сімейних обставин учасників булінгу, допомагає 
визначити причини та наслідки цькування для всього колективу. Класний керівник 
та практичний психолог за потреби рекомендують батькам обох сторін звернутися 
до фахових спеціалістів чи спеціалісток (психотерапевта, психіатра, невролога). 
Такий комплекс дій дає змогу створити безпечний простір і запобігти подальшим 
проявам цькування.

Крок 7. Якщо комісія визначила, що це був булінг (цькування), а не одноразовий 
конфлікт чи сварка (тобто відповідні дії відбуваються систематично), то 
директор/-ка навчального закладу має повідомити уповноважені органи 
Національної поліції та Службу у справах дітей та сім’ї.
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Крок 8. Якщо комісія не кваліфікує випадок як булінг (цькування), а постраждала 
дитина, її батьки (особи, які їх замінюють) не згодні з цим, то вони можуть одразу 
звернутися до органів Національної поліції України із заявою.

І наостанок комісія ухвалює рішення більшістю голосів. Це рішення реєструють в 
окремому журналі протоколів та зберігають у паперовому вигляді з оригіналами 
підписів усіх членів комісії.


