
 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ЧЕМЕРОВЕЦЬКИЙ МЕДИЧНИЙ  КОЛЕДЖ  
 

НАКАЗ  
 

01.03.2020                                                          Чемерівці                                           №29 
 

 

Про запобігання булінгу 

 (цькуванню) в Чемеровецькому  

медичному фаховому коледжі 

 

 Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про місцеві державні 

адміністрації», статті 11 Закону України «Про запобігання і протидію 

домашньому насильству», Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у 

сфері запобігання і протидії домашньому насильству і насильству за ознакою 

статі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 

року №658, Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого 

поводження з дітьми або загрози його вчинення, затвердженого спільним 

наказом Міністерства соціальної політики України, Міністерства внутрішніх 

справ України, Міністерства освіти і науки, Міністерства охорони здоров’я 

України від 19.08.2014 №564/836/945/577, методичних рекомендацій щодо 

виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії 

педагогічних працівників з іншими органами та службами, затверджених 

наказом Міністерства освіти і науки України від 02.10.2018 №1047, листа 

Міністерства освіти і науки України від 12.10.2018 року №1/9-790 «Щодо 

організації роботи у закладах освіти з питань запобігання і протидії 

домашньому насильству та булінгу», 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»,  

 

НАКАЗУЮ: 

1. Розглянути на засіданні педагогічної ради основні положення Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо протидії булінгу (цькуванню)» та довести до відома інформацію 

щодо алгоритму дій у випадках булінгу. 

Березень                                                                  Уланівська А.В. 



 

2. Створити комісію з розгляду випадків булінгу в складі: 

 Шерстюк П.Я. -  директор коледжу, голова комісії; 

 Похно С.В. – заступник директора з навчальної роботи; 

Члени комісії: 

 Уланівська А.В. - заступник директора з виховної роботи; 

 Дромашко М.В. – практичний психолог; 

 Дикунець А.В. - завідувач відділення;  

 Задорожна В.М. – завідувач відділення; 

 Гаєвський А.О. – голова студентського профспілкового комітету; 

 Лисецька В.С. – голова ради студентського самоврядування коледжу. 

 

3. Відповідальною особою для здійснення невідкладних заходів 

реагування у випадках виявлення фактів насильства (булінгу) та/або 

отримання заяв/повідомлень від постраждалої дитини чи інших осіб 

призначити заступника директора з виховної роботи Уланівську А.В. 

 

4. Передбачити в посадових інструкціях усіх педагогічних працівників 

обов’язок запобігати насильству (булінгу) проти здобувачів освіти, у 

тому числі з боку здобувачів освіти, вчасно виявляти випадки булінгу та 

вживати невідкладних заходів реагування. 

                Березень-квітень 2020р.                  Цибульська О.В..                              

 

5. Своєчасно реагувати на повідомлення про випадки жорстокого 

поводження з дітьми (булінгу) або загрози його вчинення та вживати 

відповідних заходів для його припинення. 

Весь період                                                          Директор коледжу 

 

6. Систематично проводити просвітницьку роботу з метою запобігання і 

протидії негативним наслідкам жорстокого поводження з дітьми та 

булінгу, недопущення порушень прав учасників освітнього процесу, 

захисту та відновлення порушених прав; 

Весь період                                         Уланівська А.В., Дромашко М.В. 

 

7. Розмістити на веб-сайті коледжу інформаційні матеріали про 

запобігання та протидію булінгу, номери телефонів організацій та 

установ, служб підтримки, до яких можуть звертатися постраждалі 

особи, порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу в закладі 

освіти, порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) та 

інформацію про відповідальність осіб, причетних до боулінгу. 

Березень 2020р.                                                                Уланівська А.В. 

 



8. Забезпечити проведення для педагогічних працівників коледжу заходів з 

інформування про особливості підліткового віку та спілкування у 

середовищі однолітків, про формування та зміцнення механізмів захисту 

особистості, особливості формування самооцінки та вплив дорослих на 

цей процес, створення безпечного освітнього середовища. 

                                                                                     Дромашко М.В. 

 

9. Провести серію просвітницьких заходів (семінари, інтерактивні лекції, 

бесіди) для всіх учасників освітнього процесу з метою формування 

стійкого переконання щодо неприпустимості булінгу в міжособистісних 

стосунках та нетерпимого ставлення до насильницьких моделей 

поведінки. 

                                                               Дромашко М.В., зав. відділеннями  

 
10.  

 
 

 Директор                                                                          Петро ШЕРСТЮК 

 
 


