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Важливим завданням в роботі фахівців
психологічної служби із учасниками освітнього
процесу, і, в першу чергу, із здобувачами освіти
(особливо в період карантину коли діти
залишаються тривалий час без нагляду, поки батьки
знаходяться на роботі) є: запобігання негативним
соціальним явищам серед дітей та підлітків.

Відсутність належного догляду за дітьми в сім’ї,
освітніх закладах призводить до бродяжництва і
бездоглядності, які, в свою чергу, є умовами, що
сприяють скоєнню неповнолітніми різних
правопорушень.



Ситуація щодо скоєння правопорушень у дитячому та

юнацькому середовищі спонукає до налагодження чіткої

взаємодії всіх зацікавлених органів і служб на місцевому

рівні.

Профілактика правопорушень серед неповнолітніх в

Україні проводиться зусиллями соціально-психологічних

служб, педагогів, співробітників соціальних служб, служб у

справах неповнолітніх, працівниками правоохоронних

органів.



У 2020-2021 навчальному році рекомендуємо працівникам 
психологічної служби при плануванні та роботі за напрямками 

профілактика дитячої безпритульності та бездоглядності,  
правопорушень серед учнів та учнівської молоді дотримуватись 

наступних рекомендацій:

1) вивчати та дотримуватись нормативно – правової бази;

2) аналізувати стан справ та посилювати індивідуальну роботу з дітьми, які вже скоювали правопорушення та 
дітьми, які мають ознаки девіантної, агресивної поведінки та їх батьками, законними представниками;

3) сприяти в проведенні інформаційно-просвітницької роботи з батьками дітей;

4) сприяти в організації позакласної зайнятості цієї категорії дітей;

5) сприяти налагодженню міжвідомчої взаємодії та співпраці з підрозділами ювенальної превенції 
Національної поліції Донецької області, Головним територіальним управлінням юстиції у Донецькій області, 
службами у справах дітей, соціальними службами та ін.;



!!! Звертаємо вашу увагу, що на сайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 
розміщено «Банк програм для неповнолітніх у конфлікті з законом» за посиланням: 
https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta-sotsialno-pedahohichna-robota/informatsijna-baza-
psyholohiv-ta-sotsialnyh-pedahohi/najkraschi-rozrobky-metodyky-treninhy-zhurnaly/.

6) створювати на сайтах закладів «Кабінети психолога/соціального педагога», де буде розміщено інформацію з 
питань профілактики бездоглядності, безпритульності правопорушень, профілактики девіантної поведінки 
серед учнів та учнівської молоді, профілактики вживання психоактивних речовин та алкогольних напоїв для 
всіх учасників освітнього процесу;

7) виявляти на ранній стадії родини, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції та 
забезпечення прав дітей, що виховуються в таких сім’ях. Родин, в яких батьки довготривалий час перебувають 
за межами населених пунктів;

8) сприяти продовженню роботи щодо первинної профілактики та проведенню превентивних заходів щодо 
запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності, різних форм залежностей, соціально небезпечних ігор у 
соціальних мережах, фізичного насилля, агресивної поведінки та ін.;

9) впроваджувати корекційні програми, спрямовані на профілактику цих негативних явищ у закладах освіти 
Донецької області. Корекційні програми рекомендовані Міністерством освіти і науки України розміщені на 
сайті Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти»  за посиланням: 
https://docs.google.com/document/d/1jjQzAxFTFXdzVBaYu5OxcpqMz9gxhmtz_IsEJDisfnM/edit

https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta-sotsialno-pedahohichna-robota/informatsijna-baza-psyholohiv-ta-sotsialnyh-pedahohi/najkraschi-rozrobky-metodyky-treninhy-zhurnaly/
https://docs.google.com/document/d/1jjQzAxFTFXdzVBaYu5OxcpqMz9gxhmtz_IsEJDisfnM/edit


Особливу увагу надавати профілактиці та запобіганню 
вживання дітьми та учнівською молоддю наркотичних і 

психотропних речовин, алкогольних напоїв:

Корисні матеріали щодо здійснення профілактичних заходів у закладах освіти на зниження рівня вживання
алкоголю та наркотичних речовин підлітками:

• Закон України від 21.01.2010 р. № 1824-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
обмеження споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв» за посиланням:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1824-17.

• Закон України від 15.02.1995 р. № 62/95-ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» за посиланням:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/62/95-%D0%B2%D1%80.

• Розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 р. №56-р «Про затвердження плану заходів на 2019-2020

роки з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року» за посиланням:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/56-2019-%D1%80.

• Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 р. №735-р «Про схвалення Стратегії державної політики
щодо наркотиків на період до 2020 року» за посиланням:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/735-2013-%D1%80#n8.

• Наказ МОН від 22.05.2018 р. №509 «Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти

України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31 липня 2018 року за №885/32337 за посиланням:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0885-18

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1824-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/62/95-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/56-2019-%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/735-2013-%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0885-18


Номери телефонів: Урядова гаряча лінія з 
попередження домашнього насильства – 1547; 

Національна дитяча «гаряча» лінія 
0 800 500 225 або 116 111

(для дзвінків з мобільного).

10) розмістити на доступному місці в закладі освіти контактну 
інформацію про керівників і педагогічних працівників закладу освіти до 
яких відповідно до посадових обов’язків, можуть звертатися учасники 
освітнього процесу для оперативного вирішення питань, що стосуються 
збереження життя чи здоров’я, а також захисту прав та інтересів дитини. 



Розбудова системи освіти відбувається у

складних соціокультурних умовах та в

ситуації загострення негативних явищ в

країні. Зокрема, майже в кожному

учнівському середовищі існує проблема

булінгу (цькування).



За 2019-2020 навчальний рік в закладах освіти Донецької області 

було розглянуто - 209 заяв-звернень стосовно булінгу, а саме за І 

семестр 2019-2020 навчального року - 140, за ІІ семестр – 69, з них: 

Булінг

(154 заяви-
звернення)

111 за 

І семестр 
2019-2020 н.р.

43 за 

ІІ семестр 
2019-2020 н.р.

Кібербулінг
(39 заяв-звернень)

15 за 

І семестр 
2019-2020 н.р.

24 за 

ІІ семестр 
2019-2020 н.р.

Мобінг
(16 заяв-звернень)

14 за 

І семестр 
2019-2020 н.р.

2 за 

І семестр 
2019-2020 н.р.



Більшість випадків були вирішені на рівні закладів

освіти, лише у 13 випадках була залучена Національна

поліція (8 за І семестр, 5 за ІІ семестр 2019-2020

навчального року).

Профілактика булінгу в закладах освіти проводиться в співпраці

працівників психологічної служби закладів освіти і педагогів.

Працівники психологічної служби використовують групові форми

роботи та інтерактивні методи (тренінги, практикуми, ІКТ, ігри та інші

методи роботи), які сприяють кращому засвоєнню інформації

учасниками освітнього процесу, покращенню профілактичної та

відновлювальної роботи налагодженню співпраці з громадськістю та

органами місцевого самоврядування. Також залученню працівників

ювенальної превенції для проведення профілактичних бесід та
роз’яснювальної роботи з учнями.



 лист МОНУ від 29.01.2019 року №1/11-881 «Рекомендації для закладів освіти щодо застосувань норм

Закону України щодо протидії булінгу»;

 наказ МОНУ від 28.12.2019 року №1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування)

та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти», зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 03 лютого 2020 р. за №111/34394;

 наказ МОНУ від 26.02.2020 року №293 «Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання
та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти»;

 лист МОНУ від 20.03.2020 року №6/480-20 «Про план заходів, спрямованих на запобігання та
протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти»;

 лист МОНУ від 20.07.2020 року №1/9-385 «Деякі питання організації виховного процесу у 2020/2021 н.
р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок»;

 лист Міністерства і науки України від 14.08.2020 року № 1/9-436 «Про створення безпечного

освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)»;

 лист ІМЗО від 27.07.2020 року №22.1/10-1495 «Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби
у системі освіти на 2020/2021 н. р.».



У 2020-2021 навчальному році рекомендуємо працівникам 
психологічної служби при плануванні та роботі за напрямком 

профілактика та виявлення булінгу серед учнів та учнівської молоді 
дотримуватись наступних рекомендацій:

вивчати та 
дотримуватись 
нормативно –
правової бази;

аналізувати 
стан справ та 
посилювати 

індивідуальну 
роботу з 

дітьми, які 
мають ознаки 

девіантної, 
агресивної 

поведінки та їх 
батьками, 
законними 

представникам
и;

сприяти в 
проведенні 

інформаційно-
просвітницької 

роботи з 
батьками 

дітей;

сприяти 
налагодженню 

міжвідомчої 
взаємодії та 
співпраці з 

підрозділами 
ювенальної 

превенції 
Національної 

поліції 
України;

створювати на 
сайтах 

закладів 
«Кабінети 

психолога/соці
ального 

педагога», де 
буде розміщено 
інформацію з 

питань 
профілактики 

булінгу 
(цькуванню) в 

закладах 
освіти;



впроваджувати в освітній 
процес закладів освіти 

гурток «Вирішення 
конфліктів мирним 

шляхом. Базові навички 
медіації» та факультатив 
«Вирішую конфлікти та 

будую мир навколо себе». 
Використовувати 

відеоролік «Вирішення 
конфліктів мирним 
шляхом. Медіація –

ровесників і ровесниць» 
та освітній електронний 

курс «Вирішую 
конфлікти та будую мир 
навколо себе» з метою 
профілактики булінгу 

(цькуванню);

використовувати в 
профілактичній роботі в 

закладах освіти  
матеріали, які розміщені 

на сайті МОНУ банк 
педагогічних технологій, 
які розміщені у рубриці 

«Корисні посилання щодо 
теми антибулінгу»;

наголошуємо, що згідно 
Закону «Про безоплатну 

правову допомогу» 
держава гарантує 

кожному громадянину 
право на отримання 
безоплатної правової 

допомоги. Для отримання 
такої допомоги варто 

зателефонувати за 
номером Єдиного 

контакт-центру 0 800 213 
103 (цілодобово та 

безкоштовно у межах 
України зі стаціонарних 
та мобільних телефонів. 

розмістити на 
доступному місці в 

закладі освіти контактну 
інформацію про 

керівників і педагогічних 
працівників закладу 

освіти до яких відповідно 
до посадових обов’язків, 

можуть звертатися 
учасники освітнього 

процесу для 
оперативного вирішення 
питань, що стосуються 
збереження життя чи 

здоров’я, а також захисту 
прав та інтересів дитини. 

(номери телефонів: 
Урядова гаряча лінія з 

попередження 
домашнього насильства –

1547; Національна 
дитяча «гаряча» лінія 0 
800 500 225 або 116 111 

(для дзвінків з 
мобільного).

Важливо! Діти мають право безоплатно отримати послуги

адвоката (складання заяв, представництво в суді).

Доцільно розмістити на сайтах закладів освіти банер з

гіперпосиланням на офіційний вебсайт системи Безоплатної

правової допомоги www.legalaid.gov.ua. Банери для розміщення

знаходяться за посиланням: http://bit.do/legalaid



Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо протидії булінгу (цькуванню)

(Лист МОН України від 29.01.2019 р. № 1/11-881)

• З метою створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти

має бути запроваджений комплексний підхід у сфері запобігання та протидії

булінгу (цькуванню).

• Якщо дитина стала свідком булінгу в закладі освіти, передусім вона може
розказати про це батькам, вчителю, психологу або безпосередньо директору.

• Окрім цього, дитина може звернутись:

- на гарячу лінію ГО «Ла Страда - Україна» з протидії насильству в сім’ї або із
захисту прав дітей;

- до соціальної служби з питань сім’ї, дітей та молоді;

- Національної поліції України;

- Центру надання безоплатної правової допомоги.



• Якщо педагог або інший працівник закладу освіти став свідком

булінгу, то він має повідомити керівника закладу незалежно від

того, чи поскаржилась йому жертва булінгу, чи ні.

• Після отримання звернення дитини, відповідна особа або орган

інформує керівника закладу освіти у письмовій формі про випадок

булінгу.

• Керівник закладу розглядає таке звернення та з’ясовує усі

обставини булінгу. Надалі він збирає засідання комісії з розгляду

випадків булінгу та окреслює подальші дії. Якщо комісія визнала,

що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то очільник закладу

зобов’язаний повідомити уповноважені підрозділи органів

Національної поліції України та Службу у справах дітей.



• До складу такої комісії можуть входити педагоги, психолог,

соціальний педагог, батьки постраждалого та «булера»,

керівник закладу та інші заінтересовані особи.

• У разі, якщо комісія не кваліфікує випадок як булінг, а

постраждалий не згодний з цим, то він може одразу

звернутись до органів Національної поліції України.

• За будь-якого рішення комісії керівник закладу забезпечує

психологічну підтримку усім учасникам випадку.



Лист Міністерства освіти і науки України 

№ 1/9-436 від 14.08.2020 року 

«Про створення безпечного освітнього середовища в 
закладі освіти та попередження і протидії булінгу 

(цькуванню)»

Відповідно до абзацу десятого частини третьої статті 26
Закону України «Про освіту» керівник закладу освіти в
межах наданих йому повноважень забезпечує створення у
закладі освіти безпечного освітнього середовища,
вільного від насильства та булінгу (цькування).



Відповідно до пункту 1 частини першої Закону України 

«Про повну загальну середню освіту» 

Безпечне освітнє середовище - сукупність умов у закладі
освіти, що унеможливлюють заподіяння учасникам освітнього
процесу фізичної, майнової та/або моральної шкоди, зокрема
внаслідок недотримання вимог санітарних, протипожежних та/або
будівельних норм і правил, законодавства щодо кібербезпеки,
захисту персональних даних, безпеки харчових продуктів та/або
надання неякісних послуг з харчування, шляхом фізичного та/або
психологічного насильства, експлуатації, дискримінації за будь-якою
ознакою, приниження честі, гідності, ділової репутації, булінг
(цькування), поширення неправдивих відомостей, пропаганди та/або
агітації, у тому числі з використанням кіберпростору, а також
унеможливлюють вживання на території закладу освіти алкогольних
напоїв, тютюнових виробів, наркотичних засобів, психотропних
речовин.



В рамках Меморандуму про співпрацю між Міністерством
освіти і науки України та Представництвом дитячого фонду
ООН (ЮНІСЕФ) та у партнерстві з громадськими
організаціями «Дитячий фонд Здоров’я через освіту» та «Ла-
Страда Україна» у 2017-2019 роках у пілотних закладах освіти
Донецької і Луганської областей відбулось моделювання
концепції «Безпечна і дружня до дитини школа» (далі -
БДДШ).

Заклади освіти-учасники моделювання концепції БДДШ
продемонстрували значний прогрес щодо створення безпечного
та інклюзивного освітнього середовища. Концепція БДДШ
визначає стандарти, параметри стандартів, еталонні
показники, еталонну модель і критерії відповідності
конкретної школи еталонним показникам. Опис ключових
ідей, інструментів і ресурсів концепції БДДШ, а також висновки
зовнішньої оцінки результатів її пілотування у Донецькій і
Луганській областях можна знайти на сайті ЮНІСЕФ.



Звертаємо увагу, що концепція БДДШ містить онлайн-
інструмент «Експрес-оцінювання» для здійснення моніторингу
актуального стану освітнього середовища та отримання інформації
про рівень безпеки, комфорту і привабливості закладу освіти з точки
зору учасників освітнього процесу.

Для того, щоб скористатись онлайн-інструментом, необхідно
зареєструватись за посиланням http://express.autta.org.ua/.

Детальну інформацію та інструкцію щодо впровадження та
ефективного використання онлайн-інструменту можна знайти за
посиланням http://scfs.multYCOurse.com.ua/ua/ .

Рекомендуємо довести до відома керівників закладів освіти
про можливість безкоштовно долучитись до онлайн-інструменту
самооцінювання рівня безпеки і комфорту закладу освіти, а
керівникам закладів освіти сприяти практичному впровадженню
концепції БДДШ.

http://express.autta.org.ua/
http://scfs.multycourse.com.ua/ua/


Для практичного впровадження концепції БДДІІІ в закладі освіти 
керівник закладу разом з педагогічними (науково-педагогічними) 

працівниками повинен:

ознайомитися із концепцією БДДШ за посиланням http://scfs.multvcoiirse.com.ua/iia/;

ухвалити рішення з учасниками освітнього процесу закладу освіти щодо доцільності впровадження 
концепції БДДІІІ;

зареєструвати свій заклад освіти в онлайн-системі «Експрес- оцінювання» за посиланням 
http://express.autta.org.ua/;

завантажити з сайту онлайн-системи посібник для користувача закладу освіти та ознайомитися з 
відповідними інструкціями;

провести онлайн-опитування у закладі освіти за участі керівника закладу освіти, педагогічних (науково-
педагогічних) працівників, зокрема практичного психолога і соціального педагога, здобувачів освіти, 
допоміжного персоналу, батьків та інших зацікавлених сторін;

http://express.autta.org.ua/


Для практичного впровадження концепції БДДІІІ в закладі освіти 
керівник закладу разом з педагогічними (науково-педагогічними) 

працівниками повинен:

пройти навчання з методики комплексного планування і відпрацювання технічних навичок користування 
онлайн-системою «Індекс безпеки і здоров’я школи» (http://iz.autta.org.ua/login);

за допомогою онлайн-системи http://iz.autta.org.ua/login (або вручну за роздрукованими формами) детально 
проаналізувати сильні і слабкі сторони свого закладу освіти і скласти комплексний план його вдосконалення;

пройти навчання з важливих питань впровадження БДДІІІ, зокрема з методики компетентнісного навчання, 
стратегії і змісту підготовки педагогічних (науково-педагогічних) працівників, ефективних практик залучення 
здобувачів освіти до життя закладу освіти і громади, протидії насильству і булінгу (цькуванню) тощо;

організувати постійний моніторинг упровадження концептуальної рамки БДДШ відповідно до циклу 
вдосконалення закладу освіти, використовуючи наявні інструменти і ресурси;

залучати громаду до процесу вдосконалення закладу освіти.



Нагадуємо, що механізм реагування на випадки булінгу
(цькування), процедуру застосування заходів виховного впливу в
закладах освіти всіх типів і форм власності, крім тих, які
забезпечують здобуття освіти дорослих, у тому числі післядипломної
освіти, здійснюється відповідно до Порядку реагування на
випадки булінгу (цькування) та Порядку застосування заходів
виховного впливу, затверджених наказом Міністерства освіти і
науки України «Деякі питання реагування на випадки булінгу
(цькування) та застосування заходів виховного впливу в
закладах освіти» від 28.12.2019 №1646.

Листом від 13.04.2020 року №1/9-207 Міністерство освіти і науки
України додатково надало роз’яснення щодо застосування наказу
Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 №1646.



Міжвідомча координація дій між суб’єктами реагування
на випадки булінгу (цькування) в закладах освіти (службами
у справах дітей, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді, органами місцевого самоврядування, керівниками та
засновниками закладів освіти, територіальними органами
(підрозділами) Національної поліції України) здійснюється
згідно з Планом заходів, спрямованих на запобігання та
протидію булінгу (цькування) в закладах освіти,
затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України
від 26.02.2020 №293 (зі змінами).

План заходів спрямований на забезпечення регулярного
інформаційного обміну, узгодження завдань та дій щодо
запобігання та протидії булінгу (цькуванню) між суб’єктами
реагування на випадки булінгу (цькування) в закладах освіти на
території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.



Відповідно до Закону України «Про освіту» заклади 
освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої 

діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх вебсайтах
(у разі їх відсутності - на вебсайтах своїх засновників) 

відкритий доступ до інформації та документів, зокрема:

правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти;

план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) 
в закладі освіти;

порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про 
випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;

порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти 
та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування).



Звертаємо Вашу увагу, що при розміщенні інформації на сайті 
необхідно дотримуватися вимог законодавства України про захист 

персональних даних. 
У всіх діях, пов’язаних зі створенням і функціонуванням сайту закладу 

освіти, інтереси дітей є першочерговими. 

• Відповідно до статті 7 Закону України «Про захист персональних даних»
забороняється обробка персональних даних про расове або етнічне походження,
політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях і
професійних спілках, засудження до кримінального покарання, а також даних, що
стосуються здоров’я, статевого життя, біометричних або генетичних даних.

• Відповідно до частини п’ятої статті 10 Закону України «Про охорону дитинства»
розголошення чи публікація будь-якої інформації про дитину, що може заподіяти їй
шкоду, без згоди законного представника дитини забороняється. Будь-яка інформація
про сторони булінгу (цькування) у закладі освіти, як і про інших учасників освітнього
процесу, не може бути розміщена на сайті закладу освіти, в тому числі: відомості, що
стосуються судового провадження, відомості про психічне та фізичне здоров’я, адреси
реєстрації місця проживання, приватні номери телефонів та адреси електронної пошти,
відомості про сімейний і соціальний стан, відомості про членів сім’ї, відомості про расову
чи етнічну приналежність, політичні погляди, релігійні чи інші переконання.



Рекомендуємо ознайомитись для вказаних цілей із виданням «Методичні
рекомендації щодо організації роботи сайту закладу освіти (із фокусом на повагу
прав людини в онлайновому просторі)» авторства Громко Г., Мельник О., Сокол
І., Черних О. (м. Київ: ВАІТЕ, 2020), розміщеним в мережі Інтернет.

Також рекомендуємо розміщувати на сайтах закладів освіти інформацію про права
людини та права дитини в цифровому середовищі для всіх учасників освітнього
процесу. Рекомендовану Міністерством освіти і науки України інформацію можна
знайти на сайті за посиланням Головна/Освіта/Позашкільна освіта/Виховна робота та
захист прав дитини/Безпека дітей в Інтернеті.

Для підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників
закладів освіти, обізнаності інших учасників освітнього процесу щодо захисту
персональних даних рекомендуємо переглянути освітній серіал «Персональні дані»
на онлайн-платформі «Дія. Цифрова освіта» (режим доступу за посиланням
https://osvita.diia.gov.ua/courses/personaldata ). Курс допоможе розібратись: що таке
персональні дані, які права є щодо захисту персональних даних, що таке політики
приватності, як безпечно користуватись онлайн-послугами, як користуватись
соціальними мережами без шкоди для персональних даних та ін.

Нагадаємо, що на платформі Prometheus можна пройти безкоштовний
онлайн-курс «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах
освіти», що був створений за ініціативи Міністерства освіти і науки України.

https://osvita.diia.gov.ua/courses/personaldata


Звертаємо увагу, що Міністерство цифрової
трансформації у співпраці з ЮНІСЕФ та за інформаційної
підтримки Міністерства освіти і науки України,
Координаційного центру з надання правової допомоги та
Міністерства юстиції України випустило чат-бот «Кіберпес».

У чат-боті можна дізнатись про те, як діяти дітям, батькам і
вчителям у випадку кібербулінгу. Просимо довести до відома
учасників освітнього процесу інформацію щодо чат-боту. Детальну
інформацію, а також посилання для завантаження чат-бот у
Telegram і Viber можна знайти на сайті Міністерства освіти і науки
України за посиланням https://mon.gov.ua/ua/news/5Q-pidlitkiv-v-
ukrayini-buli-zhertvami-ckuvan-v-interneti- prezentovano-chat-bot-
kiberpes-dlya-dopomogi-u-borotbi-z-kiberbulingom.



Інформуємо, що відповідно до наказу
Міністерства внутрішніх справ України «Про
затвердження Змін до Інструкції з організації
роботи підрозділів ювенальної превенції
Національної поліції України» від 25.06.2020 №488,
дитина, яка вчинила булінг (цькування) учасника
освітнього процесу підлягає взяттю на профілактичний
облік з метою здійснення заходів індивідуальної
профілактики поліцейськими підрозділами ювенальної
превенції. Просимо довести цю інформацію до відома
учасників освітнього процесу.



З метою здійснення заходів індивідуальної профілактики щодо 
дитини поліцейський підрозділу ЮП заводить обліково-

профілактичну справу (далі - ОПС) та вносить відомості про взяття 
на профілактичний облік до відповідної інформаційної підсистеми, 
що входить до єдиної інформаційної системи МВС, дітей, щодо яких 
поліцейські ЮП здійснюють профілактичну роботу, яка включає:

проведення 
ознайомлювальних, 
попереджувальних і 

виховних бесід з 
дитиною за місцем 

проживання, 
навчання або роботи 
не рідше одного разу 

на місяць;

проведення 
ознайомлювальних, 
попереджувальних 

бесід з батьками 
дитини, її 

законними 
представниками, 

членами сім'ї з 
метою усунення 

причин і умов, які 
спонукали до 

вчинення 
адміністративного 
чи кримінального 
правопорушення;

складання 
плану заходів з 
індивідуальної 
профілактики 

на основі 
вивчення 
матеріалів 

характеристик, 
індивідуально-
психологічних 
особливостей 

дитини;

відвідування за 
місцем 

проживання 
дитини для 

з'ясування умов 
проживання, а 

також чинників, 
які можуть 
негативно 

впливати на неї 
та спонукати до 

вчинення 
адміністративни
х і кримінальних 
правопорушень;

вжиття інших 
профілактични

х заходів, 
передбачених 
законодавство

м України.



Взяттю на профілактичний облік 
підлягає дитина:

1) засуджена до покарання, не пов'язаного з позбавленням волі;

2) звільнена за рішенням суду від кримінальної відповідальності із застосуванням
примусових заходів виховного характеру без поміщення до школи або професійного
училища соціальної реабілітації для дітей, які потребують особливих умов виховання;

3) звільнена зі спеціальної виховної установи;

4) вчинила домашнє насильство в будь-якій формі (дитина-кривдник), передбачене
статтею 1732 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також щодо якої
винесено терміновий заборонний припис чи виданий обмежувальний припис;

5) яка впродовж року два і більше разів була притягнута до адміністративної
відповідальності;

6) яка впродовж року два і більше разів самовільно залишала сім'ю, навчально-
виховний заклад чи спеціальну установу для дітей;

7) яка вчинила булінг (цькування) учасника освітнього процесу.

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KD0005.html


Підставами для взяття дитини на 
профілактичний облік є:

1) вирок (постанова) суду, що набрав(ла) законної сили, про
застосування до дитини покарання, не пов'язаного з позбавленням волі;

2) рішення суду про звільнення дитини від кримінальної
відповідальності із застосуванням примусових заходів виховного
характеру, крім випадків, коли дитину направляють до школи або
професійного училища соціальної реабілітації для дітей, які потребують
особливих умов виховання;

3) довідка про звільнення зі спеціальної виховної установи для дітей;

4) матеріали, які підтверджують факт вчинення дитиною домашнього
насильства (копія термінового заборонного чи обмежувального припису,
постанови суду щодо притягнення до адміністративної відповідальності
за статтею 1732 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KD0005.html


5) рапорт поліцейського підрозділу ЮП про дитину, яка впродовж
року два і більше разів притягалася до адміністративної
відповідальності, з долученням копій постанов суду про притягнення
до адміністративної відповідальності;

6) рапорт поліцейського підрозділу ЮП щодо виявлення дитини, яка
впродовж року два і більше разів самовільно залишала сім'ю,
навчально-виховний заклад чи спеціальну установу для дітей, з
долученням витягів з Єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені
кримінальні правопорушення та інші події щодо зареєстрованих
фактів безвісного зникнення дитини;

7) копія постанови суду щодо притягнення до адміністративної
відповідальності за статтею 1734 Кодексу України про
адміністративні правопорушення дитини чи батьків або осіб, які їх
замінюють.

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KD0005.html


Підставами для зняття дитини з 
профілактичного обліку є:

1) досягнення нею 18-річного віку;

2) закінчення строку покарання, визначеного вироком суду;

3) набрання законної сили вироку суду щодо призначення
покарання у вигляді позбавлення волі;

4) рішення суду про визнання дитини в установленому законом
порядку померлою чи безвісно відсутньою або отримання
офіційного документа про смерть дитини;

5) відсутність випадків вчинення домашнього насильства
впродовж року після останнього такого факту;



6) відсутність випадків вчинення адміністративного та/або
кримінального правопорушення впродовж року з моменту взяття на
облік;

7) відсутність випадків самовільного залишення сім'ї, навчально-
виховного закладу чи спеціальної установи для дітей упродовж
року з моменту взяття на облік;

8) обрання стосовно дитини, яка перебуває на обліку, запобіжного
заходу у вигляді тримання під вартою;

9) відсутність випадків вчинення булінгу (цькування) впродовж
року після останнього такого факту.



Звертаємо увагу, що ефективний інструмент запобігання проявам
насильства та булінгу (цькування) в закладі освіти є профілактика.

Здобувачі освіти мають бути ознайомлені з правилами поведінки під час
освітнього процесу та відповідними санкціями за їх порушення,
безпечними способами повідомлення про випадки булінгу (цькування) або
інші прояви насильства, учасниками або свідками яких вони стали, про
свою роль в попередженні проявів насильства в закладі освіти.

Батьки повинні бути ознайомлені з процедурами повідомлення та
реагування на випадки, якщо їх дитина потерпає від насильства і
бути впевненими, що заклад освіти буде реагувати на ці повідомлення
належним чином відповідно до законодавства.

Працівникам закладу освіти важливо створити в закладі освіти
атмосферу спільної поваги та відповідального ставлення один до одного
під час міжособистісної взаємодії учасників освітнього процесу.




