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Про заходи щодо виявлення,
реагування на випадки наспльства,
булiнгу (чькування1 i вtасмолii
педагогiчних працiвникiв iз iншими
органами га службами

На виконання Закону Украiни вiд 18,12,2018 року No 2657-VIII <Про
внесення змiн до деяких законодавчих aKTiB Украiни щодо протилii булiнгу
(чькуванттю)>, листа MiHicTepcTBa освiти i науки вiд 29.12.2018 року Nl'l/9-790
<Щодо органiзачii роботи у закJIадах освiти з питань запобiгання i протидil
до\4ашньому насl-tльсlsу ]а булiнl}.. з метою створснLtя у заклалt освitи
безлечноtо ocBirHbot о середовища. вlльноIо вiд насильсtва. булiнr1
(чькування), спршlшя реалiзачii прав осiб, постраждалих вiд насильства, та
ефективного реагуваtтня на фаюи насильства, булiнгу (цькування),

НАКАЗУЮ;

вiд 31 серпня 2022 року

?.

l, Призначити уповновarкеною особою для здiйснення невiдюrадrrих заходtв
реаI,ування у випадках вIбlвлення фактiв насильства, булiнгу (uькуванrrя)
та /або отримання заяв/повiдомлень вiд постраждалоi особи/iпших осiб,
проведення розслiдування заступника начаJIьника з виховноi роботи
Баргана Я,L (моб, тел. 097976397 l/09580l8473; роб. тел, 2-90-30).
Створити комiсiю з розгляду виладкiв булiнгу (чькування) серел
1^tасн и кiв освi t нього проtlесу v та кому с кпадl:
Голова KoMicii: Барган Я.L, засryrrник начальника з виховноi роботи:
Секре r ар коv icii: Савчук О, В,. педаt ol -органiза t ор:
!Lпепи KoMicii:

- Краюшкiна H.IO., вчитель громадянськоi освiти, к,rасний керiвник 91
навчаJIьного взводу;

- Черноволенко-Срiбна Т.М., лiкар-стоматолог;
Рубiнський М.М., праюичний психолог;
Шамрайов B.l_, командир I роти, старrпий офiцер-вихователь,



- Колюхtев 0.I., вихователь 9З навчальIrого взводу.
З. У випадках скJlикzlння KoMicii до ii роботи запJ.п{ати батькiв, чиi лiцеiсти

причетнi до випадкiв булiнгу (чькування).
4. Засiдалня KoMicii r4lоволити у випадкJ письмовоi заяви

начапьника лiцею.
на iм"я

5, Застl,пнику нач:lпьника з виховноi роботи Баргану Я.I. забезпечити

реалiзацiю iнформацiйно-просвlтницьких заходlв lз j/часниками
освiтнього процесу з питань запобiгання та протидii насильству, булiнгу
(шьк5 ванню)_ у тому числi стосовно лiuеIстiв ra за l^tастю лitlеiстiв,

6. Педагогiчним працiвникам, L{едичному та господарсько-обслуговуючому
персоЕалу закладу освiти у разi виявлення ознак чи факторiв, що можуть
вказувати на насильство, булiнг (uькування), сюrаднi rкиттсвi обставини,
жорстоке поводження з лiцеiстом/працiвником закладу освiти rбо ризики
щодо ix виникненtlя clocoBHo лirrеiста/прачiвника закладу освiти,
передавати уповноваженiй особi закrrалу освitи_ а 5 разi ii вiлсуrносrr -
безпосередньо начаJIьнику лiцею чи заст}пнику начапьника iнформацiю
про лiцеiста/прачiвника заrсrаду освiти з метою плаIlування подапьшгх
дiй щодо заходiв для Еадання мед.Iчноi, псlтlсологiчноi або iншоi
допомоги постраждапому,

7, Затвердити Гlлан заходiв щодо запобiгання та протидii булiнгу у
Прикарпатському вiйськово-спортивному лiцеi на 20221202З н.р,
(лолаток 1).

8. Затверлити Алгоритм дiй вiдповiдальних осiб у випадку повiдомлення
rро булiнг (чькрання) (лолаток 2).

9. Затверлити процед}ру лодzшня ).часЕиками освiтнього процесу заJIви про
випадки булiнгу (цькування) в лiцеi (лолаток 3),

10.Ьформацiю про виявленi факги (звернення) про вчиненrrя насильства,
булiнгу (цькування) вносити до Жlрнаlry реестрацii фактiв виявлення
(зверненrrя) про вчинення насильства, булiнгу (цькування),

11.Залучати уповноваrкених осiб Нацiональноi полiцiТ Украiни та Служби у
справах дiтей Надвiрнянськоi PflA до роботи у KoMicii з розслiдування
випадltiв булiнгу (чькран rrя_1,

12.Класним керiвниrtам та вихователям лостiйно проводити роз'яснювальну
роботу з лiцеiстами та батьrtами щодо ix вiдповiдальпостi за дii, якi
тцlиtrliвrтюються до булiнгу (цькування).

13,.щовести до вiдома ycix педагогiчних працiвникiв про персонапьну
вiдповiдальнiсть за випадки булiнгу з ix боку чи спробу укритгя таких
випадкiв зi сгорони у^tHiB чи колеt ло робоli,

14.змiст даного нак:ву довести до вiдома всього особового складу лtцею,
15.Копiю даного наказу розмiстити на офiцiйr.rому сайтi закладу освiти,
16.Контроль за виконанIlrlм наказу залишаю за собою.

Начальник Прикарпатсько
Iвано-Франкiвськоi
полковник

ково-спортивного лiцею

Микола МАРТИНЮI(



Додаток 1

до нzlк:lзу начальниltа
вiд З 1.08,2022 Ns103/02-02-од

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начапьник Прика паT,ськоIо

вlиськов
Iвано-Фр
полковник
()

ого лiцею
i обласноi ради
Микола Мартинюк
2022 року

плАн
заходiв щодо запобiгання та протидiТ булiнгу

у Прикарпатському вiйськово-спортrrвному лiцеi
на 2022/2023 п.р.

N9

з/п
Змiсг роботи

I{iльова
аудиторiя

TepMiH
в14коцанпя

вiдповiдальний

l Управлiцський напрям:
- перевiрка примiщень,

територii лiцею з метою
вrrявленrrя мiсць, якi
потенчiйно Mo>rryTb бути
небезпечвими та
сприятливими для вчиЕецня
булiнгу (цькування);

- органiзацiя належних
заходiв безпеки (пост
охорони) ковтрольliо-
пролускний рех<им,
спостереrrсенrrя за мiсrцми
загального корисryвання
(iдальня, коридори,
роздягмьrri, спортивнi
майдаЕIчики, полвiр'я) i
технiчними примiценнями);

_ розгляд та неупереджене
з'ясувавня обставин випадкiв
булiнry (uькування) в лiчеi
вiдповiдно до заяв, що
надiйшли;

- доведенвя до вiдома
здобувачiв освiти,
педагогiчних працiвникiв"
батькiв та iншlтх учасвикiв
освiтuього процесу щодо ix
обов'язку повiдомляти
начzLльнйка лiцею про
випалки булiнгу (чькування),

учасниками або свiдками

Працiввики
лiцею,батьки,
лiцеiсти 8-11-х
навчапьних
взвод]в

Впродовя<

роry
Начальник,
заступники



Вересень

Впродовr(
року

якого во}lи стrLпи чи
пiдозрюють про його
вчивеЕня, або отримми
достовiрну iпформачiю;
виданЕя рiшення про
проведеfiflя розслiдування iз
визваченням уповвовфкеЕйх
осiб;
cTBopeHffI KoМicii та
скликання засiдання:

у разi, коли комiсiя визнала,
що це був булiЕг
(цькування), повiдомляються

уповновая<енi пiдроздiли
оргаrriв НацiоЕмьноi полiцii
(ювенмьяа полiuiя) та
Сrryжба у справах лiтей;
у разi, якщо комiсiя ве
квалiфiкуе випадок як булiнг
(чькуваняя), а пострахдалий
не згоден з '{i 

рiшенЕям, то
BiH може звернутись до
оргаrriв НацiояапьЕоi полiцii
Украiни iз змвою, про що
начальник лiцею повiдомlrяе
пострФI(Далого;

рiшення KoMicii рееструсться
в окремому журналi та
зберiгаеться в паперовому
вигrrядi з оригiпалами
пiдписiв Bcix члевiв KoMicii;

Просвiтнпцький напрям:

Дiагностпчний етап:
- створення бази

iнсгрументарiю для
лiагносryвання рiвня напруги
та тривохностi в пiдроздiлах;

- дiагносryванвя рiвня налруги
та триволкаостi в пiдроздiлах:
. споотережеЕня за

мiжособистiсною
поведiI]кою здобувачiв
освiти;

. опrrтуванвя(анкетування)
учасникiв освiтнього
процесу;

. психологiчнiдiагностики
мiкроклiмату,
зryртованосгi пiдроздiлiв
та емоцiйних cTaHiB

Працiвпики
лiцею,
8-11-х
навчальних
взводах

Yci учасники
освiтнього
процесу

рчбiнський М М

Вихователi, класвi
керiвники, Рубiнський
м,м,

п,

1.



лtцеlстlв;
. соцiальнедос,'Iiдження

наявностi референтних
груп та вimоргЕених у
пiдроздiлах;

. визначевffl рiвrlrl lривоги
та депресii лiцеiстiв

2 IЕформдцiйЕо-профiлакгичнi
заходи:
Оприлюдненпя телефонiв ловiри ва
веб-сайтi лiцею та дошцi
оголошень. Зокрема:
-,Щлrтяча лiнiя 1161 ll або
0 800 500 225
(з 12,00 до 16.00);

- Гаряча телефовна лiнЬ щодо
булiнгу 116000;
- Гаряча лiнiя з питапь запобiганвя
Еасильству 116123 або
0 800 500 ЗЗ5;
- Уповrrова){{ений ВерховЕоi Ради з

прав дитиIrи 0 800 50 17 20;
- Уповновокепий Президента
Украiни з прав дитиви 044 255'76
,7 

5,
- Центр надаrшя безоплатЕоi
правовоi допомоги 0 800 21З l0З]
- Нацiовальна полiцiя Украiви 102;

- обrоворення литанпя протидii
булiнry на загальнолiцейних
батькiвських зборм;
- засiдання МО вихователiв та
класяих керiвникiв на тему
<Протилiя булiнгу в учнiвському
колекгивi>>:

- розробка пам'ягки <Маркери
булiнry> лля пелагогiв;
- скадаЕtIlI порадЕика (Як
допомогти лiцеiстам упоратися з
булiнгою>;

_ контроль ставу щодо
поперед)кенrя випадкiв булiнгр ;

- круглий стiл лrrя педалогiчних
працiвriикiв (БезпечЕий лiцей,
Маски булiягр>;
_ вивченtlя законодавчих
документiв, практик протидii
булiнгу

8-1l-
IIавчальttих
взводiв

8-1l-x Е в.

Вихователi,
класнi
керiвЕики

Педагогiчrrий
колектив

Педагогiчпий
колеtfтив

Педагогiчний
колектив

Батъки

Члени Мо

Вересень-
жовтень 2022

Жовтень

Вересень 2022

Жовтень

ГрудеЕь 2022

Впродовж
року

Впродовя<

року

.Що 02 09 2tl22 Барган Я.[,

Начаrlьник,
заступЕriки

БаргаЕ Я,L,
Рубiнський М.М,

Рубiнський М М

Рубit{ський М,М

Рубiнський М,М

Барган Я,l.

Барган Я,l.



Формування навичок лружнiх
cTocyнKiB здобувачiв освiтиi
- стsореftlll мормьного безпечного
освiтнього простору, формування
позr.ттивного мiкроклiмату в ходi
годин спiлкування, тренiЕгових
занять;
- перегляд кiносlрiчок вiдповiдrrоi
спрямованостi;
- засiдання дискусiйного клубу <Як
довiряти та бlти вдячним>,
- обговоревня теми особистоi
гiдностi пiд час вивчепня
лiтераryрних TBopiB, Еа уроках
icтop]i;
- проведення заходiв в рамках
Тюкrrя громадянськоi освiти;
- розробка уrнiвських проеmiв на
теми протидii булiЕгу;
- виховнi години <Булiнг: види,
ознаки>, <Жорстокiсть та
насильство забороняються>;
- перегляд вiдеопрезентацiй <Як
запобiт-ти булiнгр;
- бесiди антибулiвгового
спрямування;
-проведеЕrя виховних за\одiв дJlя
зryрryваitttll класЕих колекrrrвiв

8-1l -x rr,B,

8-11 fi в.

8-1l н.в.

8-11 н,в.

8 1l нв

E-llHB

8-11 н в

3-1l н в

E-ll н в

8,1] Il B

Впродовя(
року

Впродовr(
року
Лютпй 202з

Впродовж
року

Грудень 2О22

Впродовж
роl.ry
Впродовх
роry

Впродовlк

року
Впродовж
року
Впродовж
рокY

Вихователi, класнi
керiвяики

Савчук О,В,

Савчук О.В

Вчителi-лредметники

Краюшкiна Н,Ю 
"

Рубiнський М.М,
Вихователi, MacHi
керiвники
Вихователi, класвi
керiвники

Вихователi, класнi
керiвники
Вихователi, класвi
керiвники
ЗВР, вихователi,
класнi керiвники

4 Психологiчtrий супровiдi
-дlагностика стаЕу психолопчного
клiмату пiдроздiлiв;
_ спостереженrrя безпечвого
середовища пiд час освiтнього
процесу, позаурочний час,

- консультацiйна робота з
лiце'iстами постраrкдалими вiд
цькування;
- профiлаrrико-просвiтницька,
корекцiйяо-розвивмьна робота з
учасниками освiтнього процесу;
_ ароведеЕшI позакласного заходу
(Взаеморозумiнця гараI]тйтвоеi'
безпеки>

8-11 н,в.

8-11 н.в.

8-11 н,в,

8-11нв.

Педагоги

8-1l Е,в,

Впродовж
року
Впродовж
року
Впродовх
року
Впродовж
року

сiче!rь 202з

KBiTeHb 202з

Рубiнський М М,
вихователi
Рубiнський М,М.
вихователi

Рубiнський М,М ,

помiчники вихователiв
Рубiнський М,М

Рубiяський М М

Рубiнський М.М,
Вихователi, класнi
керiвники

5

робота з батьками:
-тематичнi батькiвськi збори
<Протилiя булiнгу (цькуваIrвю) в

учнiвському середовицil>;
- поради батькам цодо змеЕшенця
ризикiв булiвгу та кiбербулiягу для
свого сипа;

Батьки

Батьки

Впродовж
року

Впродовж
року

вrrхователi, класнi
керiвники

Рубiнський М,М



- розробка пам'ятки ((Якщо лiцеiст
постраждав вiд булitiгу,,, )r,

- рекомендацii для батькiв
(БезкоЕфлiктЕе спiлкування);
-iнформаuiйна робота через
iнтернет-сторiнки, на сайтi лiцею та

у cTopiHui Фейсбук

Батьки

Батьки

8-1l нв.

Впродовж
року
Впродовж
року
Впродовж
року

Рубiнський М,М.

РубiЕський М М

вихователi, кпаснi
керiвники
Баргаfi Я.L,
савччк о,В

l"
Засryпник аачальника з виховноТ роботи ,/h Ярослав БАРГАН

\у



Додаток 2

до наказу начальника
вiд З 1,08,2022 Nql OЗ/02-02-од

Алгоритм дiй вiдповiдальних осiб у випадку
повiдомленrrя про булiнг (чькування)

1, ГIiсля отриманЕя заяви начatльник видае розпорядження про проведеtiня

розслiдуванrrя iз визначенням уповновалtених осiб,
2. Уповноватrена особа зак],Iаду освiти у 3-денний перiод з MoMelITy

отримаЕня заIви скликае засiдання rroMicii з розгляду виrrадкiв
насLlльства, булiнгу (шькуванrrя),

Комiсiя з розг,,urду випадкiв насильства, булiнгу (чькуванш) у 7-денt-tий

repMiH t voveHry оlри\4ання lаяви проводи lb розслiд1 вання, з ясо8у( вс|

обставини та за результатами розслiдування приймас вiдповiдне рiurення
та рекомендацiТ. За пiдсумками роботи KoMicii складасться протокол,

ffля прийняття рiшення та вrкиття вiдповiдних заходiв реагування
результати проведеного розслiдування узагаJIьнюються наказом ло лiцею,
Якщо даний випадок, який мав мiсце, комiсiя Ее вlrзнilчшла як булiнг
(чькуванrrя), питання з на[агод}кення мiкроклiмату в дитячо\{у
сереаовищi,t а розв'язання конфлiкт1 вирiшуг t ься 1 межаr, заклал1 ocBir и

уqасниками ocBiTHboro процесу. Результат розслiдування та рiшення
KoMicii доводиться начальником лiцею до вiдома uостраждагrого,
Якщо комiсй визн:rпа, що мав мiсце булiпг (чькувалня), а не одноразовий
конфлiкт чи сварка, то начальник лiцею обов'язково повiдомляг
уповновФкеного пiдроздiлу органiв Начiональноi полiцil та Службу у
сIц)авах дiтей Надвiрнянськоi РДА (якrцо бупiнг стосуеться
неповнолiтнiх),
Якщо комiсй не квапiфiкус дiяння як цькування, а постраждалий не

згодний з цим, то BiH може звернутись iз заявою до органiв Нацiонапьноi
лолiчii Украiни, Таке право мас i начаьник лiшею в разi незlоди ll
рiшенням KoMicii.
Рiшення KoMicii рееструються в oL?eMoMy жцlналi, зберiгаються в

паперовому виглядi з пiдписами Bcix членiв KoMicii,
Особам, якi постраrкд;IJIи вiд булiнгу (чькування), стали його свiд<ами,
вчиншлrи його, прftсгичний психолог та соцiальний педагог пiсля
надход)I(енtlя заяви надаюlь соtliальну ra психолого-педаtоt iчну
лопомогу у формi консультачiй, бесiд, тренiнгiв.
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4.
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8,
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Додаток 3

до наказу начаJIьника
вiд 31 ,08.2022 NQl OЗ/02-02-од

Прочелура подання учасниками освiтнього процесу
заяви про випадки булiнry (чькування) в лiцеi

якщо Ви або y.reHb лiцею стаци жертвою булiнгу (чькування) чи були

свiдками такого дiяння або отримали достовiрну iнформачiю про нього, то

необхiдно обов'язково повiдомити про це начальника лiцею, подавши заяву,

зразок заявu

Начальнику Прикарпатського вiйськово-
спортивного лiцею
Iвано-Франкiвськоi обласноi рали
полковнику Миколi Мартинюку

(прiзвище, iм'я, заявника)

(сочiальний стаryс заявника)'
контакгний
телефон:
Адреса електропноi скриньки

Заява

Проutу провеспu розс,lidування за факl, амu вuпаdкiв булiнеу (цькування)

(п р iзвшt 1е, i м' я п осlпрпrcd a.tozo)

Да,li в заявi lleoбxidtttl вказапlu осrlбу або осiб, якi вчI,!нu.lu l,|ьltування lпа
ctпttcctпtlt diяння, яl;i по-,|яzаюmь у псuхо-Iа?lчl!о,уlу, сhtзttч н o-tt)t чч tHulolt)
1lo\,l1.!bcl]]l,t ,tad о,-обоtа l !!осяll1ь L uс1]lе|!нчЙ Y.lраl:пlег.

(1attt а) (пi.OпtLс)


