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1. Загальні положення 

 
1.1 Це Положення щодо протидії булінгу (цькуванню) у Чемеровецькому 

медичному фаховому коледжі (далі – Положення) регламентує організацію 

роботи щодо запобігання та протидії булінгу у Чемеровецькому медичному 

фаховому коледжі (далі –Коледж).   

 

1.2 Основною метою щодо протидії булінгу є психологічне, фізичне, 

економічне забезпечення та підвищення ефективності освітнього процесу, 

формування негативного ставлення до булінгу, захист психологічного 

здоров’я і соціального благополуччя усіх його учасників: здобувачів  фахової 

передвищої освіти, педагогічних  працівників, спвробітників.  

 

1.3 Головними завданнями є: 

 ознайомлення здобувачів освіти з поняттям булінгу, його видами та 

проявами;  

 навчання конструктивним формам спілкування, поведінкових реакцій;  

 зняття деструктивних елементів у поведінці;  

 творче вирішення конфліктних ситуацій;  

 усвідомлення і прийняття відмінностей;  

 розвиток адекватного рівня самооцінки й самоконтролю;  

 формування навичок саморегуляції, внутрішніх афективних процесів та 

емоційної адекватності у контактах студентів з навколишнім світом; 

підвищення рівня самосвідомості студентів, встановлення зв’язку із 

власним внутрішнім «я» та один з одним; 

 вміння вільно виражати почуття.  

 

1.4 Робота щодо протидії булінгу базується на ряді концептуальних 

положень Конституції України, законах України «Про освіту», «Про фахову 

передвищу освіту», Закону України «Про запобігання та протидію 

домашньому насильству», Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», 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», рішень педагогічної ради коледжу з урахуванням 

органічного взаємозв’язку процесу навчання та виховання.  

 

 



 

 

2. Форми та ознаки булінгу 
 

2.1 Виходячи із практичних спостережень, можна визначити наступні форми 

булінгу:  

- фізичний булінг - умисні поштовхи, удари, стусани, побої нанесення інших 

тілесних ушкоджень, різного виду знущання, образливі жести або дії, 

пошкодження особистих речей та інші дії з майном (крадіжка, грабіж, 

ховання особистих речей жертви), фізичні приниження та ін. ; 

 

- сексуальний булінг є підвидом фізичного та означає дії сексуального 

характеру. Його важко розпізнати, тому що жертва сексуального булінгу 

панічно боїться розповісти про це дорослим, замикається у собі, постійно 

плаче на самоті, категорично відмовляється надавати будь-яку інформацію, 

може вчиняти спроби суїциду; 

 

 - психологічний булінг - насильство, пов'язане з дією на психіку, що завдає 

психологічного травмування шляхом словесних образ або погроз, 

переслідування, залякування, якими навмисно заподіюється емоційна 

невпевненість жертви.  

До цієї форми можна віднести: 

 - вербальний булінг: образливе ім'я, з яким постійно звертаються до жертви, 

обзивання, поширення образливих чуток, словесне приниження, бойкот та 

ігнорування, залякування, використання агресивних жестів та інтонацій 

голосу для примушування жертви до здійснення певних дій, систематичні 

кепкування з будь-якого приводу;  

- кібербулінг - новітній спосіб знущання з використанням електронних 

засобів комунікації, який включає: приниження та цькування за допомогою 

мобільних телефонів, гаджетів, Інтернету. 

 

2.2 Типовими ознаками булінгу (цькування) є:  

 

- 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.  

 

 

 

 

 



 

 

3. Основні напрямки та функції роботи спрямовані на 

протидію булінгу 

 
3.1 Профілактична робота проводиться за такими напрямками: 

 Ознайомлення учасників освітнього  процесу з нормативно- 

правовою базою та регулюючими документами щодо превенції 

проблеми насилля в освітньому середовищі. 

 Проведення зустрічей, круглих столів, семінарів, тренінгів із 

залученням  представників  правоохоронних органів, служб 

соціального захисту, медичних установ та інших зацікавлених 

організацій. 

 Запровадження програми правових знань у формі гурткової роботи. 

 Створення інформаційних куточків для здобувачів освіти із 

переліком організацій, до яких можна звернутися у ситуації насилля 

та правопорушень та  електронної скриньки довіри на веб - сайті 

коледжу та оприлюднення телефонів довіри: 

• Гаряча телефонна лінія щодо булінгу 116 000; 

• Гаряча лінія з питань запобігання насильству 116 123 або 0 800 

500 335; 

     • Уповноважений Верховної Ради з прав людини 0 800 50 17 20; 

• Уповноважений Президента України з прав дитини 044 255 76 75; 

• Центр надання безоплатної правової допомоги 0 800 213 103; 

• Національна поліція України 102. 

 Ознайомлення викладачів і студентів з інформацією про прояви 

насильства та його наслідки. 

 Батьківські збори – це форма організації спільної діяльності батьків, 

викладачів, практичного психолога та кураторів, яка передбачає їх 

спілкування з метою обговорення актуальних питань  навчання і 

виховання, ухвалення рішень. 

 Консультації - форма роботи з батьками, яка передбачає надання 

фахівцями психологічної служби допомоги батькам із різних 

проблем родинного виховання. 

 Педагогічний консиліум - форма спілкування учасників освітнього 

процесу  та батьків, метою якої є цілісне, різнобічне вивчення 

особистості студента, вироблення єдиної педагогічної позиції; 

визначення головних напрямів удосконалення виховного процесу 

зусиллями викладачів, батьків, самого студента; тренінги 

спілкування, методики оволодіння аутотренінгом. 

 Для успішного попередження та протидії насильству треба 

проводити заняття з навчання навичок ефективного спілкування та 

мирного розв’язання конфліктів. 

 

 

 



 

 

3.2 Основними функціями щодо протидії булінгу є: 

  

• діагностика - соціальне і психологічне вивчення здобувачів освіти, 

викладачів і співробітників, груп і колективів, моніторинг соціальних 

процесів та психічного розвитку окремих студентів, визначення причин, що 

ускладнюють особистісний розвиток, навчання та взаємини в колективі; 

 

• корекція - здійснення психолого-педагогічних заходів з метою усунення 

відхилень у психічному та особистісному розвиткові і поведінці, подолання 

різних форм девіантної поведінки (у разі недостатності психопрофілактичної 

роботи та за умови необхідності, своєчасності та ефективності застосування 

методів психокорекції та загальної психотерапії); 

 

• реабілітація - надання психолого-педагогічної і соціальної допомоги 

здобувачам освіти, які перебувають у кризовій життєвій ситуації, з метою 

адаптації їх до умов навчання в Коледжі та соціального середовища;  

 

• профілактика - своєчасне попередження відхилень у психічному та 

особистісному розвиткові, міжособистісних стосунках, запобігання 

конфліктним ситуаціям в освітньому процесі, попередження наркоманії, 

алкоголізму, суїцидів, расової і соціальної нетерпимості, аморальному 

способу життя та ін.;  

 

• психологічна просвіта - підвищення психологічної культури всіх учасників 

освітнього процесу - здобувачів освіти, викладачів, співробітників.  

 

4. Алгоритм реагування працівників коледжу на виявлені 

або встановлені факти булінгу 

 
4.1Якщо викладач або інший працівник коледжу став свідком булінгу, то він 

має повідомити директора коледжу незалежно від того, чи поскаржилась 

йому жертва булінгу чи ні.  

4.2 Після отримання звернення дитини, відповідна особа або орган інформує 

директора коледжу у письмовій формі про випадок булінг  

4.3 Директор коледжу розглядає таке звернення та з’ясовує усі обставини 

булінгу. Надалі він скликає засідання Комісії з розгляду випадків булінгу та 

окреслює подальші дії. Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не 

одноразовий конфлікт, то директор коледжу зобов’язаний повідомити  

Кам’янець- Подільське відділення Національної поліції України в 

Хмельницькій області.  

4.4 У разі якщо комісія не кваліфікує випадок як булінг, а постраждалий не 

згодний з цим, то він може одразу звернутись до уповноважених органів 

Національної поліції України.  

 



 

 

Додаток1 

ПОРЯДОК 

подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв 

про випадки булінгу (цькуванню) в коледжі 

Загальні питання 

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу 

(цькуванню)». 

2. Цей Порядок визначає процедуру подання та розгляду заяв про випадки 

булінгу (цькуванню). 

3. Заявниками можуть бути здобувачі фахової передвищої освіти, їх 

батьки/законні представники, викладачі та співробітники коледжу, інші 

особи. 

4. Заявник забезпечує достовірність та повноту наданої інформації. 

Подання заяви про випадки булінгу (цькуванню) 

1.  Здобувачі освіти, викладачі та інші учасники освітнього процесу, батьки, 

яким стало відомо про випадки булінгу (цькування), учасниками або 

свідками якого стали, або підозрюють його вчинення по відношенню до 

інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну 

інформацію від інших осіб зобов’язані повідомляти директору коледжу. 

2.  Розгляд та неупереджене з’ясування обставин випадків 

булінгу(цькування) здійснюється відповідно до поданих заявниками заяв про 

випадки булінгу (цькування)  (далі – Заява). 

3.  Заяви, що надійшли на електронну пошту коледжу отримує секретар-

друкарка, яка зобов’язана терміново повідомити директора коледжу та 

відповідальну особу. 

4.  Прийом та реєстрацію поданих Заяв здійснює відповідальна особа, а в разі 

її відсутності – особисто директор або його заступник. 

5.  Заяви реєструються в окремому журналі реєстрації заяв про випадки 

булінгу (цькування). 

6.  Форма та примірний зміст Заяви оприлюднюється на офіційному веб-сайті 

закладу. 

7.  Датою подання заяв є дата їх прийняття. 



 

 

8.  Розгляд Заяв здійснює директор коледжу з дотриманням 

конфіденційності. 

Відповідальна особа 

1.  Відповідальною особою призначається працівник коледжу з числа 

педагогічних працівників. 

2.  До функцій відповідальної особи відноситься прийом та реєстрація Заяв, 

повідомлення директора коледжу. 

3.  Відповідальна особа призначається наказом директора коледжу. 

4.  Інформація про відповідальну особу та її контактний телефон 

оприлюднюється на офіційному веб-сайті закладу. 

Комісія з розгляду випадків булінгу (цькування) 

1.  За результатами розгляду Заяви директор коледжу видає рішення про 

проведення розслідування випадків булінгу (цькування) із визначенням 

уповноважених осіб. 

2.  З метою розслідування випадків булінгу (цькування) уповноважені особи 

мають право вимагати письмові пояснення та матеріали у сторін. 

3.  Для прийняття рішення за результатами розслідування директор коледжу 

створює комісію з розгляду випадків булінгу (цькування) (далі – Комісія) та 

скликає засідання. 

4.  Комісія створюється наказом директора коледжу. 

5.  До складу такої комісії  входить   практичний психолог, завідувачі 

відділень, батьки постраждалого та «булера», директор коледжу та інші 

заінтересовані особи.   

 

6.  Комісія у своїй діяльності керується законодавством України та іншими 

нормативними актами. 

7.  Якщо Комісія визначила, що це був булінг (цькування), а не одноразовий 

конфлікт чи сварка, тобто відповідні дії носять систематичний характер, то 

директор коледжу зобов’язаний повідомити уповноважені органи 

Національної поліції (ювенальна поліція) та службу у справах дітей. 

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

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

Кам’янець- Подільського відділення  Національної поліції України в 

Хмельницькій області із заявою, про що директор коледжу має повідомити 

постраждалого. 



 

 

9.  Рішення Комісії приймаються більшістю її членів та реєструються в 

окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів 

всіх членів Комісії. 

10.  Потерпілий чи його/її представник можуть звертатися відразу до 

Чемеровецького відділення Національної поліції України в Хмельницькій 

області та службу у справах дітей з повідомленням про випадки булінгу 

(цькування). 

11.  Батьки зобов’язані виконувати рішення та рекомендації Комісії. 

Терміни подання та розгляду Заяв 

1. Заявники зобов’язані терміново повідомляти директору коледжу про 

випадки булінгу (цькування), а також подати Заяву. 

2. Рішення про проведення розслідування із визначенням уповноважених 

осіб видається протягом 1 робочого дня з дати подання Заяви. 

3. Розслідування випадків булінгу (цькування) уповноваженими особами 

здійснюється протягом 3 робочих днів з дати видання рішення про 

проведення розслідування. 

4. За результатами розслідування протягом 1 робочих дня створюється 

Комісія та призначається її засідання на визначену дату але не пізніше чим 

через 3 робочих дні після створення Комісії. 

5. Директор коледжу зобов’язаний повідомити в Кам’янець- Подільське 

відділення Національної поліції України в Хмельницькій області про 

кваліфікований Комісією випадок булінгу (цькування) протягом одного дня. 


