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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Положення про запобігання та протидію булінгу та дискримінації в    

Київському обласному комунальному позашкільному навчальному закладі   

«Мала академія наук учнівської молоді» (далі – Положення) ґрунтується на 

Конституції України, Законі України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII (зі 

змінами), Законі України  «Про позашкільну освіту» 02.06.2000 № 1841-III, 

Законі України  «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» 

06.09.2012 № 5207-VI (зі змінами), Законі України «Про запобігання та протидію 

домашньому насильству» 07.12 2017 № 2229-VIII (зі змінами), Законі України 

«Про охорону дитинства» 26.04.2001 № 2402-III (зі змінами), Законі України 

«Про захист персональних даних» 01.06.2010 № 2297-VI (зі змінами), Положенні 

про малу академію наук учнівської молоді, затвердженому наказом Міністерства 

освіти і науки України від 09.02.2006 № 90, Положенні про позашкільний 

навчальний заклад, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 

06.05.2001 № 433,  Статуті Київського обласного комунального позашкільного 

навчального закладу «Мала академія наук учнівської молоді» затвердженому 

Київською обласною радою, рішення від 27.04.2017 № 269-13-VІІ, та інших 

нормативно-правових документах у галузі освіти, а також Конвенції про права 

дитини (редакції зі змінами, схваленими резолюцією 50/155 Генеральної 

Асамблеї ООН від 21 грудня 1995 року). 

1.2. Метою цього положення є сприяння створенню та функціонуванню 

безпечного освітнього середовища, вільного від усіх форм дискримінації, 

насильства та принижень, а також реалізація освітньої діяльності, що базується 

на формуванні поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до приниження її 

честі та гідності, фізичного або психологічного насильства, а також до 

дискримінації за будь-якими ознаками; людиноцентризмі, гуманізмі, 

демократизмі, забезпеченні рівного доступу до освіти без дискримінації, 

формуванні громадянської культури та культури демократії. 

ІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 

 

2.1. Булінг (цькування) – 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. 

Типовими ознаками булінгу (цькування) є: 
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− систематичність (повторюваність) діяння; 

− наявність сторін – кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), 

спостерігачі; 

− дії або бездіяльності кривдника, наслідком яких є заподіяння 

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

потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції 

потерпілого. 

2.2. Дискримінація – ситуація, за якої особа та/або група осіб за їх ознаками 

раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, 

інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та 

майнового стану, місця проживання, мовними або іншими ознаками, які були, є 

та можуть бути дійсними або припущеними (далі – певні ознаки), зазнає 

обмеження у визнанні, реалізації або користуванні правами і свободами в будь-

якій формі. 

2.3. Домашнє насильство – діяння (дії або бездіяльність) фізичного, 

сексуального, психологічного або економічного насильства, що вчиняються в 

сім’ї чи в межах місця проживання або між родичами, або між колишнім чи 

теперішнім подружжям, або між іншими особами, які спільно проживають 

(проживали) однією сім’єю, але не перебувають (не перебували) у родинних 

відносинах чи у шлюбі між собою, незалежно від того, чи проживає (проживала) 

особа, яка вчинила домашнє насильство, у тому самому місці, що й постраждала 

особа, а також погрози вчинення таких діянь. 

2.4. Запобігання насильству, булінгу, дискримінації – система заходів, що 

здійснюються в закладі, спрямованих на підвищення рівня обізнаності учасників 

освітнього процесу про форми, причини та наслідків насильства, булінгу (як 

діяння або бездіяльності, що ґрунтується на ньому), на  формування нетерпимого 

ставлення до насильницької моделі поведінки у приватних стосунках, 

небайдужого ставлення до постраждалих осіб, насамперед до постраждалих 

дітей, викорінення дискримінаційних уявлень про соціальні ролі та обов’язки 

жінок і чоловіків, а також будь-яких звичаїв і традицій, що на них ґрунтуються. 

2.5. Економічне насильство – форма домашнього насильства, що включає 

умисне позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна, коштів чи документів або 

можливості користуватися ними, залишення без догляду чи піклування, 

перешкоджання в отриманні необхідних послуг з лікування чи реабілітації, 

заборону працювати, примушування до праці, заборону навчатися та інші 

правопорушення економічного характеру. 

2.6. Кібербулінг – це булінг (цькування) із застосуванням будь-яких 

електронних (цифрових) технологій, що може відбуватися в соціальних мережах, 

на платформах обміну повідомленнями (месенджерах), ігрових платформах та 

через застосування мобільних телефонів або електронної пошти. Це 
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неодноразова поведінка, спрямована на залякування, провокування гніву чи 

приниження тих, проти кого він спрямований. Включає поширення брехні про 

когось або розміщення фотографій, які компрометують когось, у соціальних 

мережах; надсилання повідомлень або погроз, які ображають когось або можуть 

завдати комусь шкоди, через платформи обміну повідомленнями; видання себе 

за когось іншого/іншу і надсилання повідомлень іншим людям від його/її імені 

тощо. 

2.7. Психологічне насильство – форма насильства, що включає словесні 

образи, погрози, у тому числі щодо третіх осіб, приниження, переслідування, 

залякування, інші діяння, спрямовані на обмеження волевиявлення особи, якщо 

такі дії або бездіяльність викликали у постраждалої особи побоювання за свою 

безпеку чи безпеку третіх осіб, спричинили емоційну невпевненість, нездатність 

захистити себе або завдали шкоди психічному здоров’ю особи. 

2.8. Сексуальне насильство – форма насильства, що включає будь-які 

діяння сексуального характеру, вчинені стосовно повнолітньої особи без її згоди 

або стосовно дитини незалежно від її згоди, або в присутності дитини, 

примушування до акту сексуального характеру з третьою особою, а також інші 

правопорушення проти статевої свободи чи статевої недоторканості особи, у 

тому числі вчинені стосовно дитини або в її присутності. 

2.9. Фізичне насильство – форма насильства, що включає ляпаси, стусани, 

штовхання, щипання, шмагання, кусання, а також незаконне позбавлення волі, 

нанесення побоїв, мордування, заподіяння тілесних ушкоджень різного ступеня 

тяжкості, залишення в небезпеці, ненадання допомоги особі, яка перебуває в 

небезпечному для життя стані, заподіяння смерті, вчинення інших 

правопорушень насильницького характеру. 

2.10. Протидія насильству та булінгу – система заходів, що здійснюється 

учасниками освітнього процесу КОКПНЗ «Мала академія наук учнівської 

молоді», спрямованих на припинення насильства / булінгу, надання допомоги та 

захисту постраждалій особі, притягнення до відповідальності кривдників / 

булерів та зміну їхньої поведінки. 

 

ІІІ. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Дія  Положення поширюється на усіх осіб, які перебувають з КОКПНЗ 

«Мала академія наук учнівської молоді»  у трудових та інших договірних 

відносинах (наймані працівники, особи, які працюють за договором цивільно-

правового характеру, сторони за іншими договорами з КОКПНЗ «Мала академія 

наук учнівської молоді», здобувачі освіти, волонтери, партнери в реалізації 

освітніх проєктів).  
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IV. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ БУЛІНГУ 

 

4.1. Директор КОКПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді»: 

4.1.1. забезпечує створення в закладі безпечного освітнього середовища, 

вільного від насильства та булінгу (цькування), привілеїв чи обмежень 

(дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та 

інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального 

походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або 

іншими ознаками; 

4.1.2. розробляє, затверджує та оприлюднює план заходів, спрямованих на 

запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в КОКПНЗ «Мала академія наук 

учнівської молоді» з урахуванням пропозицій територіальних органів 

(підрозділів) Національної поліції України, центрального органу виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони 

здоров’я, головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну правову політику, служб у справах 

дітей та центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; 

4.1.3. розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, 

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

проведення розслідування; скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу 

(цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування 

та вживає відповідних заходів реагування; 

4.1.4. забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-

педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками 

або постраждали від булінгу (цькування); 

4.1.5. повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції 

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

«Мала академія наук учнівської молоді»; 

 

4.2. Здобувачі освіти КОКПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді»  

мають право на:  

4.2.1. повагу людської гідності; 

4.2.2. 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;  

4.2.3. безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці; 

4.2.4. отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, 

яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг 

(цькування); 

4.2.5. необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з 

особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення. 
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4.3. Здобувачі освіти КОКПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді» 

зобов’язані: 

4.3.1. поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників 

освітнього процесу, дотримуватися етичних норм; 

4.3.2. відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я 

оточуючих, довкілля; 

4.3.3. дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього 

розпорядку КОКПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді», а також умов 

договору про надання освітніх послуг (за його наявності); 

4.3.4. 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. 

 

4.4. Педагогічні та науково-педагогічні працівники, залучені до освітнього 

процесу мають право на: 

4.4.1. захист професійної честі та гідності; 

4.4.2. безпечні і нешкідливі умови праці; 

4.4.3. захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та 

експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою 

ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю. 

 

4.5. Педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники, залучені 

до освітнього процесу зобов’язані: 

4.5.1. сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню 

навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я; 

4.5.2. дотримуватися педагогічної етики; 

4.5.3. поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників 

освітнього процесу; 

4.5.4. настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до 

суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, 

патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства; 

4.5.5. формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, 

злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами; 

4.5.6. бути ознайомленими з інформацією про захист дітей від усіх форм 

насильства, у тому числі домашнього насильства, експлуатації, найгірших форм 

дитячої праці або інших проявів жорстокого поводження з дитиною; 

4.5.7. захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких 

форм фізичного та психологічного насильства, приниження честі та гідності, 

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

здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на 
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території КОКПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді» алкогольних напоїв, 

наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам; 

4.5.8. дотримуватися установчих документів та правил внутрішнього 

розпорядку КОКПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді», виконувати свої 

посадові обов’язки; 

4.5.9. повідомляти керівництво КОКПНЗ «Мала академія наук учнівської 

молоді» про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, 

педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які 

залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або 

інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для 

припинення булінгу (цькування). 

4.5.10. сприяти керівництву КОКПНЗ «Мала академія наук учнівської 

молоді» у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування); 

4.5.11. виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків 

булінгу (цькування) в КОКПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді»; 

4.5.12. включати освітні проєкти вправи й завдання, спрямовані на 

розвиток емоційного інтелекту та критичного мислення, формування 

командоутворення. 

4.6. Батьки здобувачів освіти КОКПНЗ «Мала академія наук учнівської 

молоді» мають право: 

4.6.1. захищати права та законні інтереси здобувачів освіти відповідно до 

законодавства; 

 

4.6.2. звертатися до КОКПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді», 

ДОН КОДА, МОН з питань освіти; 

4.6.3. завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у КОКПНЗ 

«Мала академія наук учнівської молоді» та позапланові педагогічні, 

психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, 

педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини; 

4.6.4 брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини 

та/або індивідуального навчального плану; 

4.6.5. отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, у тому числі 

щодо надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які 

постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг 

(цькування), про результати навчання своїх дітей (дітей, законними 

представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі 

освіти та його освітньої діяльності; 

4.6.6. подавати керівництву або засновнику КОКПНЗ «Мала академія наук 

учнівської молоді» заяву про випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або 

будь-якого іншого учасника освітнього процесу; 

4.6.7. вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу 

(цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього 

процесу. 

4.7. Батьки здобувачів освіти зобов’язані: 
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4.7.1. виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних 

інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного 

здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля; 

4.7.2. поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших 

учасників освітнього процесу; 

4.7.3. дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її 

здібностей, формувати навички здорового способу життя; 

4.7.4. формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у 

взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, 

релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів 

та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та 

майнового стану; 

4.7.5. настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до 

суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, 

патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства; 

4.7.6. формувати у дітей усвідомлення необхідності дотримуватися 

Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність 

України; 

4.7.7. дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього 

розпорядку КОКПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді», а також умов 

договору про надання освітніх послуг (за наявності); 

4.7.8. сприяти керівництву закладу освіти у проведенні розслідування 

щодо випадків булінгу (цькування); 

4.7.9. виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків 

булінгу (цькування) в закладі освіти. 

4.8. Батьки мають право виховувати своїх дітей відповідно до власних 

релігійних і філософських переконань, а КОКПНЗ «Мала академія наук 

учнівської молоді» має враховувати відповідні переконання під час організації 

та реалізації освітнього процесу, що не повинно порушувати права, свободи та 

законні інтереси інших учасників освітнього процесу. 

 

 

V. ЗАПОБІГАННЯ НАСИЛЬСТВУ, БУЛІНГУ 

ТА ДИСКРИМІНАЦІЇ В НЦ «МАНУ» 

 

5.1. Діяльність щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню) в 

КОКПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді» ґрунтується на принципах: 

5.1.1. недискримінації за будь-якими ознаками; 

5.1.2.ненасильницької поведінки в міжособистісних стосунках; 

5.1.3. партнерства та підтримки між педагогічним (науково-педагогічним) 

колективом КОКПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді» і батьками 

(законними представниками) малолітнього чи неповнолітнього здобувача 

освіти; 

5.1.4. особистісно-орієнтованого підходу до кожної дитини; 
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5.1.5. розвитку соціального та емоційного інтелекту учасників освітнього 

процесу; 

5.1.6. гендерної рівності; 

5.2. Завданнями діяльності щодо запобігання та протидії булінгу 

(цькуванню) в закладі освіти є: 

5.2.1. створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти, що 

включає психологічну та фізичну безпеку учасників освітнього процесу; 

5.2.2. визначення стану, причин і передумов поширення булінгу 

(цькування) в закладі освіти; 

5.2.3. підвищення рівня поінформованості учасників освітнього процесу 

про булінг (цькування); 

5.2.4. формування в учасників освітнього процесу нетерпимого ставлення 

до насильницьких моделей поведінки, усвідомлення булінгу (цькування) як 

порушення прав людини; 

5.2.5. заохочення всіх учасників освітнього процесу до активного сприяння 

запобіганню булінгу (цькуванню). 

5.3. Діяльність щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню) в закладі 

освіти відображається в плані заходів, спрямованих на запобігання та протидію 

булінгу (цькуванню) в закладі освіти (далі – План). Розроблення, затвердження 

та оприлюднення Плану забезпечує керівник у межах наданих йому повноважень 

щодо створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти, вільного від 

будь-яких форм насильства та дискримінації, в тому числі булінгу (цькування). 

5.3.1. Планування відповідних заходів здійснюється за результатами 

моніторингу стану освітнього середовища в закладі освіти. 

Заплановані заходи повинні: 

− спрямовуватись на задоволення потреб окремого закладу 

освіти у створенні безпечного освітнього середовища; 

− мати вимірювані показники ефективності; 

− залучати всіх учасників освітнього процесу. 

5.3.2. План розробляється до початку навчального року. Протягом 

навчального року директор КОКПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді» 

забезпечує проведення моніторингу (за потреби), але не рідше одного разу на 

півріччя) ефективності виконання Плану та внесення (за потреби) до нього змін. 

Заплановані заходи можуть відбуватись у таких формах: зустрічі, бесіди, 

консультації, лекції, круглі столи, тренінги, тематичні заходи, конкурси, спільні 

перегляди та обговорення тематичних відеосюжетів, літературних творів, 

матеріалів ЗМІ, особистого досвіду, запрошення гостей, у формі рольових ігор 

та інших організаційних формах.  

Питання щодо безпечності середовища у включають у форми зворотного 

зв’язку для здобувачів освіти КОКПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді» 

та опитувальники для трудового колективу, які розробляє відділ внутрішніх 

комунікацій. 

Усі опитування учасників освітнього процесу щодо дискримінації, 

насильства чи булінгу проводяться анонімно. 
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Аналіз результатів моніторингу покладається на керівників відділу змісту 

та якості освіти, відділу організації освітнього процесу та відділу внутрішніх 

комунікацій. 

 

5.4. До заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу 

(цькуванню) в закладі освіти, належать заходи щодо: 

5.4.1. організації належних заходів безпеки відповідно до законодавства 

(пост охорони, відеоспостереженням за місцями загального користування тощо); 

5.4.2. організації безпечного користування мережею Інтернет під час 

освітнього процесу; 

5.4.3. контролю за використанням засобів електронних комунікацій 

малолітніми чи неповнолітніми здобувачами освіти під час освітнього процесу; 

5.4.4. розвитку соціального та емоційного інтелекту учасників освітнього 

процесу; 

5.4.5. розуміння та сприйняття цінності прав та свобод людини, вміння 

відстоювати свої права та поважати права інших; 

5.4.6. розуміння та сприйняття принципів рівності та недискримінації, 

поваги до гідності людини, толерантності, соціальної справедливості, 

доброчесності, вміння втілювати їх у власні моделі поведінки; 

5.4.7. здатності попереджувати та розв’язувати конфлікти 

ненасильницьким шляхом; 

5.4.8. відповідального ставлення до своїх громадянських прав і обов’язків, 

пов’язаних з участю в суспільному житті; 

5.4.9. здатності визначати, формулювати та аргументовано відстоювати 

власну позицію, поважаючи відмінні від власних думки/позиції, якщо вони не 

порушують прав та гідності інших осіб; 

5.4.10. здатності критично аналізувати інформацію, розглядати питання з 

різних позицій, приймати обґрунтовані рішення; 

5.4.11. підвищення рівня обізнаності учасників освітнього процесу про 

булінг (цькування), його причини та наслідки, порядок реагування на випадки 

булінгу (цькування) тощо; 

5.4.12. створення в закладі освіти культури, що ґрунтується на 

нетерпимості до будь-яких форм насильства та дискримінації, в тому числі 

булінгу (цькування). 

 

VI. ПОРЯДОК РЕАГУВАННЯ 

НА ВИПАДКИ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЯ) В НЦ «МАНУ» 

 

6.1. До булінгу (цькування) в НЦ «МАНУ» є  випадки, які відбуваються 

безпосередньо в приміщенні закладу освіти та на прилеглих територіях (включно 

з навчальними приміщеннями, приміщеннями для занять спортом, проведення 

заходів, коридорами, роздягальнями, вбиральнями, душовими кімнатами, 

їдальнею тощо) та (або) за межами закладу освіти під час заходів, передбачених 

освітніми проєктами, планом роботи НЦ «МАНУ», та інших освітніх заходів, що 



11 
 

організовуються за згодою директора НЦ «МАНУ» в тому числі дорогою до (із) 

закладу освіти. 

6.2. Ознаками булінгу (цькування) є систематичне вчинення учасниками 

освітнього процесу діянь стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) 

такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, в тому числі із 

застосуванням засобів електронних комунікацій, а саме: 

6.2.1. умисне позбавлення їжі, одягу, коштів, документів, іншого майна або 

можливості користуватися ними, перешкоджання в отриманні освітніх послуг, 

примушування до праці та інші правопорушення економічного характеру; 

6.2.2. словесні образи, погрози, у тому числі щодо третіх осіб, приниження, 

переслідування, залякування, інші діяння, спрямовані на обмеження 

волевиявлення особи; 

6.2.3. будь-яка форма небажаної вербальної, невербальної чи фізичної 

поведінки сексуального характеру, зокрема принизливі погляди, жести, 

образливі рухи тіла, прізвиська, образи, жарти, погрози, поширення образливих 

чуток; 

6.2.4. будь-яка форма небажаної фізичної поведінки, зокрема ляпаси, 

стусани, штовхання, щипання, шмагання, кусання, завдання ударів; 

6.2.5. інші правопорушення насильницького характеру. 

6.5. У разі виявлення булінгу (цькування) педагогічні та інші працівники 

закладу освіти у разі, якщо вони виявляють, зобов’язані: 

6.5.1. вжити невідкладних заходів для припинення небезпечного впливу; 

6.5.2. за потреби надати домедичну допомогу та викликати бригаду 

екстреної (швидкої) медичної допомоги для надання екстреної медичної 

допомоги; 

6.5.3. звернутись (за потреби) до територіальних органів (підрозділів) 

Національної поліції України; 

6.5.4. повідомити керівника закладу освіти та принаймні одного з батьків 

або інших законних представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка 

стала стороною булінгу (цькування). 

6.6. Подання заяв або повідомлень про випадки булінгу (цькування) 

в НЦ «МАНУ». 

6.6.1. Учасники освітнього процесу можуть повідомити про випадок 

булінгу (цькування), стороною якого вони стали або підозрюють про його 

вчинення стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою 

стосовно інших учасників освітнього процесу або про який отримали достовірну 

інформацію, директора НЦ «МАНУ». Повідомлення може мати усну та (або) 

письмову форму, в тому числі із застосуванням засобів електронної комунікації. 

6.6.2. Директор НЦ «МАНУ» у разі отримання заяви або повідомлення про 

випадок булінгу (цькування): 

6.6.3. невідкладно у строк, що не перевищує однієї доби, повідомляє 

територіальний орган (підрозділ) Національної поліції України, принаймні 

одного з батьків або інших законних представників малолітньої чи 

неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування); 
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6.6.4. за потреби викликає бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги 

для надання екстреної медичної допомоги; 

6.6.5. повідомляє службу у справах дітей з метою вирішення питання щодо 

соціального захисту малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною 

булінгу (цькування), з’ясування причин, які призвели до випадку булінгу 

(цькування) та вжиття заходів для усунення таких причин; 

6.6.6. повідомляє центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з метою 

здійснення оцінки потреб сторін булінгу (цькування), визначення соціальних 

послуг та методів соціальної роботи, забезпечення психологічної підтримки та 

надання соціальних послуг; 

6.6.7. скликає засідання комісії з розгляду випадку булінгу (цькування) не 

пізніше ніж упродовж трьох робочих днів з дня отримання заяви або 

повідомлення. 

 

VII. КОМІСІЯ З РОЗГЛЯДУ ВИПАДКУ БУЛІНГУ  

(ЦЬКУВАННЯ) В НЦ «МАНУ» 

 

7.1. Склад комісії з розгляду випадку булінгу (цькування) (далі – комісія) 

затверджує наказом директор НЦ «МАНУ». 

7.2. Комісія виконує свої обов’язки на постійній основі. 

7.3. Склад комісії формується з урахуванням основних завдань комісії. 

7.5. Комісія складається з голови, заступника голови, секретаря та не 

менше ніж п’яти її членів. 

7.6. До складу комісії входять педагогічні (науково-педагогічні) 

працівники, у тому числі практичний психолог та соціальний педагог (за 

наявності) закладу освіти, представники служби у справах дітей та центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

7.7. До участі в засіданні комісії за згодою залучаються батьки або інші 

законні представники малолітніх або неповнолітніх сторін булінгу (цькування), 

а також можуть залучатися сторони булінгу (цькування), представники інших 

суб’єктів реагування на випадки булінгу (цькування) в закладах освіти. 

7.8. Головою комісії є керівник закладу освіти. 

7.9. Голова комісії організовує її роботу і відповідає за виконання 

покладених на комісію завдань, головує на її засіданнях та визначає перелік 

питань, що підлягають розгляду. 

7.10. Голова комісії визначає функціональні обов’язки кожного члена 

комісії. У разі відсутності голови комісії його обов’язки виконує заступник 

голови комісії. 

7.11. У разі відсутності голови комісії та заступника голови комісії 

обов’язки голови комісії виконує один із членів комісії, який обирається 

комісією за поданням її секретаря. 

7.12. У разі відсутності секретаря комісії його обов’язки виконує один із 

членів комісії, який обирається за поданням голови комісії або заступника голови 

комісії. 
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7.13. Секретар комісії забезпечує підготовку проведення засідань комісії та 

матеріалів, що підлягають розгляду на засіданнях комісії, ведення протоколу 

засідань комісії. 

7.14. Член комісії має право: 

7.14.1. ознайомлюватися з матеріалами, що стосуються випадку булінгу 

(цькування), брати участь у їх перевірці; 

7.14.2. подавати пропозиції, висловлювати власну думку з питань, що 

розглядаються; 

7.15.3. брати участь у прийнятті рішення шляхом голосування; 

7.16.4. висловлювати окрему думку усно або письмово; 

7.16.5. вносити пропозиції до порядку денного засідання комісії. 

7.17. Член комісії зобов’язаний: 

7.17.1. особисто брати участь у роботі комісії; 

7.17.2. не розголошувати стороннім особам відомості, що стали йому 

відомі у зв’язку з участю у роботі комісії, і не використовувати їх у своїх 

інтересах або інтересах третіх осіб; 

7.17.3. виконувати в межах, передбачених законодавством та посадовими 

обов’язками, доручення голови комісії; 

7.17.4. брати участь у голосуванні. 

7.18. Метою діяльності комісії є припинення випадку булінгу (цькування) 

в НЦ «МАНУ»; відновлення та нормалізація стосунків, створення сприятливих 

умов для подальшого здобуття освіти у колективі, де стався випадок булінгу 

(цькування); з’ясування причин, які призвели до випадку булінгу (цькування), та 

вжиття заходів для усунення таких причин; оцінка потреб сторін булінгу 

(цькування) в соціальних та психолого-педагогічних послугах та забезпечення 

таких послуг. 

7.19. Діяльність комісії здійснюється на принципах: 

7.19.1. законності; 

7.19.2. верховенства права; 

7.19.3. поваги та дотримання прав і свобод людини; 

7.19.4. неупередженого ставлення до сторін булінгу (цькування); 

7.19.5. відкритості та прозорості; 

7.19.6. конфіденційності та захисту персональних даних; 

7.19.7. невідкладного реагування; 

7.19.8. комплексного підходу до розгляду випадку булінгу (цькування); 

7.19.9. нетерпимості до булінгу (цькування) та визнання його суспільної 

небезпеки. 

7.20. Комісія у своїй діяльності забезпечує дотримання вимог Законів 

України «Про інформацію», «Про захист персональних даних». 

7.21. До завдань комісії належать: 

7.21.1. збір інформації щодо обставин випадку булінгу (цькування), 

зокрема пояснень сторін булінгу (цькування), батьків або інших законних 

представників малолітніх або неповнолітніх сторін булінгу (цькування); 

висновків практичного психолога та соціального педагога (за наявності) закладу 

освіти; відомостей служби у справах дітей та центру соціальних служб для сім’ї, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
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дітей та молоді; експертних висновків (за наявності), якщо у результаті вчинення 

булінгу (цькування) була завдана шкода психічному або фізичному здоров’ю 

потерпілого; інформації, збереженої на технічних засобах чи засобах 

електронної комунікації (Інтернет, соціальні мережі, повідомлення тощо); іншої 

інформації, яка має значення для об’єктивного розгляду заяви; 

7.21.2. розгляд та аналіз зібраних матеріалів щодо обставин випадку 

булінгу (цькування) та прийняття рішення про наявність/відсутність обставин, 

що обґрунтовують інформацію, зазначену у заяві. 

7.22. У разі прийняття рішення комісією про наявність обставин, що 

обґрунтовують інформацію, зазначену у заяві, до завдань комісії також належать: 

7.22.1. оцінка потреб сторін булінгу (цькування) в отриманні соціальних та 

психолого-педагогічних послуг та забезпечення таких послуг, в тому числі із 

залученням фахівців служби у справах дітей та центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді; 

7.22.2. визначення причин булінгу (цькування) та необхідних заходів для 

усунення таких причин; 

7.22.3. визначення заходів виховного впливу щодо сторін булінгу 

(цькування) у колективі, де стався випадок булінгу (цькування); 

7.22.4. моніторинг ефективності соціальних та психолого-педагогічних 

послуг, заходів з усунення причин булінгу (цькування), заходів виховного 

впливу та корегування (за потреби) відповідних послуг та заходів; 

7.22.5. надання рекомендацій для педагогічних (науково-педагогічних) 

працівників НЦ «МАНУ» щодо доцільних методів здійснення освітнього 

процесу та інших заходів з малолітніми чи неповнолітніми сторонами булінгу 

(цькування), їхніми батьками або іншими законними представниками; 

7.22.6. надання рекомендацій для батьків або інших законних 

представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу 

(цькування). 

7.23. Формою роботи комісії є засідання, які проводяться у разі потреби. 

Дату, час і місце проведення засідання комісії визначає її голова. 

7.24. Засідання комісії є правоможним у разі участі в ньому не менш як 

двох третин її складу. 

7.25. Секретар комісії не пізніше вісімнадцятої години дня, що передує 

дню засідання комісії, повідомляє членів комісії, а також заявника та інших 

заінтересованих осіб про порядок денний запланованого засідання, дату, час і 

місце його проведення, а також надає/надсилає членам комісії та зазначеним 

особам необхідні матеріали в електронному або паперовому вигляді. 

7.26. Рішення з питань, що розглядаються на засіданні комісії, 

приймаються шляхом відкритого голосування більшістю голосів від 

затвердженого складу комісії. У разі рівного розподілу голосів голос голови 

комісії є вирішальним. 

7.27. Під час проведення засідання комісії секретар комісії веде протокол 

засідання комісії за формою з додатком до цього Положення, що оформлюється 

наказом керівника закладу освіти. 
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7.28. Особи, залучені до участі в засіданні комісії, зобов’язані 

дотримуватись принципів діяльності комісії, зокрема не розголошувати 

стороннім особам відомості, що стали їм відомі у зв’язку з участю у роботі 

комісії, і не використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб. 

7.29. Особи, залучені до участі в засіданні комісії, під час засідання комісії 

мають право: 

7.29.1. ознайомлюватися з матеріалами, поданими на розгляд комісії; 

7.29.2. ставити питання по суті розгляду; 

7.29.3. подавати пропозиції, висловлювати власну думку з питань, що 

розглядаються. 

7.30. Голова комісії доводить до відома учасників освітнього процесу 

рішення комісії згідно з протоколом засідання та здійснює контроль за їхнім 

виконанням. 

7.31. Строк розгляду комісією заяви або повідомлення про випадок булінгу 

(цькування) у НЦ «МАНУ» та виконання нею своїх завдань не має перевищувати 

десяти робочих днів із дня отримання заяви або повідомлення директором НЦ 

«МАНУ». 

VІІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

8.1. Положення про запобігання та протидію булінгу та дискримінації у 

Національному центрі «Мала академія наук України» схвалюється рішенням 

педагогічної ради та вводиться в дію наказом директора НЦ «МАНУ» 

8.2. Зміни та доповнення до Положення вносяться за рішенням 

педагогічної ради та відповідно до наказу директора НЦ «МАНУ». 

8.3. Учасники освітнього процесу мають бути ознайомленими зі змістом 

Положення. 

8.4. Незнання або нерозуміння норм цього Положення не є виправданням 

невиконання обов’язків учасниками освітнього процесу. НЦ «МАНУ» 

забезпечує публічний доступ до тексту Положення через власний офіційний 

сайт, а також шляхом розсилання на електронні пошти працівників.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


