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БУЛІНГ 

- (цькування), тобто діяння 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 або 
такою особою стосовно інших учасників 
освітнього процесу, внаслідок чого могла 
бути чи була заподіяна шкода психічному 
або фізичному здоров’ю потерпілого. 
 

Види булінгу: 
- фізичний: штовхання, підніжки, зачіпання, 
бійки, стусани, ляпаси, «сканування» тіла, 
нанесення тілесних ушкоджень;  

- економічний: крадіжки, пошкодження чи 
знищення одягу та інших особистих речей, 
вимагання грошей; 
- психологічний: принизливі погляди, жести, 
образливі рухи тіла, міміка обличчя, 
поширення образливих чуток, ізоляція, 
ігнорування, погрози, жарти, маніпуляції, 
шантаж; 
- сексуальний: принизливі погляди, жести, 
образливі рухи тіла, прізвиська та образи 
сексуального характеру, зйомки у 
переодягальнях, поширення образливих 
чуток, сексуальні погрози, жарти; 
- кібербулінг: приниження за допомогою 
мобільних телефонів, інтернету, інших 
електронних пристроїв. 
 

Ознаки булінгу: 
-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. 
 

Обов’язки засновника 
закладу освіти: 
 

здійснювати контроль за виконанням плану 
заходів, спрямованих на запобігання та 
протидію булінгу (цькуванню) в закладі 
освіти;  
розглядати скарги про відмову у реагуванні 
на випадки булінгу (цькування) за заявами 
здобувачів освіти, їхніх батьків, законних 
представників, інших осіб та приймає 
рішення за результатами розгляду таких 
скарг;  
сприяти створенню безпечного освітнього 
середовища в закладі освіти; 
 вживати заходів для надання соціальних та 
психолого-педагогічних послуг здобувачам 
освіти, які вчинили булінг (цькування), стали 
його свідками або постраждали від булінгу. 
 

 

Обов’язки керівника закладу 
освіти в межах наданих йому 
повноважень: 
 
-забезпечувати створення у закладі освіти 
безпечного освітнього середовища, вільного 
від насильства та булінгу (цькування); 
-розглядати заяви про випадки булінгу 
(цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків,  
-законних представників, інших осіб та 
видавати рішення про проведення 
розслідування;  
-скликати засідання комісії з розгляду 
випадків булінгу (цькування) для прийняття 
рішення за результатами проведеного 
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розслідування та вживає відповідних заходів 
реагування; 
-забезпечувати виконання заходів для 
надання соціальних та психолого-
педагогічних послуг здобувачам освіти, які 
вчинили булінг, стали його свідками або 
постраждали від булінгу (цькування); 
-повідомляти уповноваженим підрозділам 
органів Національної поліції України та 
службі у справах дітей про випадки булінгу 
(цькування) в закладі освіти. 
 

Педагогічні працівники: 
-мають право на 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; 
-зобов’язані повідомляти керівництво 
закладу освіти 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). 
 

Батьки здобувачів освіти 
-мають право 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; 
-подавати керівництву або засновнику 
закладу освіти заяву про випадки булінгу 
(цькування) стосовно дитини або будь-якого 
іншого учасника освітнього процесу; 
-вимагати повного та неупередженого 
розслідування випадків булінгу (цькування) 
стосовно дитини або будь-якого іншого 
учасника освітнього процесу. 
 

Aдміністративна 
відповідальність за булінг 

(ст.173 -4 КпАП) 
-булінг (цькування) тягне за собою 
накладення штрафу від 50 до100 
неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян або громадські роботи на строк від 
20 до 40 годин. 
Діяння, передбачене ч. 1 цієї статті, вчинене 
групою осіб або повторно протягом року 
після накладення адміністративного 
стягнення, - 
-тягне за собою накладення штрафу від 100 
до 200 неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або громадські роботи на 
строк від 40 до 60 годин. 

Діяння, передбачене ч. 1 цієї статті, вчинене 
малолітніми або неповнолітніми особами 
віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років,  
-тягне за собою накладення штрафу на 
батьків або осіб, які їх замінюють, від 50 до 
100 неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян або громадські роботи на строк 
від20 до 40 годин. 
Діяння, передбачене ч. 2 цієї статті, вчинене 
малолітньою або неповнолітньою особою 
віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років,  
-тягне за собою накладення штрафу на 
батьків або осіб, які їх замінюють, від 100 до 
200 неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян або громадські роботи на строк від 
40 до 60 годин. 
Неповідомлення керівником закладу освіти 
уповноваженим підрозділам органів 
Національної поліції України про випадки 
булінгу (цькування) учасника освітнього 
процесу  
-тягне за собою накладення штрафу від 50 до 
100 неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян або виправні роботи на строк до 
одного місяця з відрахуванням до двадцяти 
процентів заробітку 
 
 


