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Основні заходи спрямовані на запобігання та протидію булінгу 

(цькуванню) в Державному навчальному закладі «Полтавський центр 

професійно-технічної освіти державної служби зайнятості» 

 Основними заходами, спрямованими на протидію та запобігання всім 

проявам булінгу  в ДНЗ «Полтавський центр ПТО ДСЗ», є: 

- ознайомлення педагогічних працівників Центру з формами булінгу, його 

типовими ознаками, формування навичок ідентифікації булінгу; 

- інструктивні наради з питань профілактики булінгу (цькування) з 

персоналом Центру; 

- інформаційно-просвітницька робота адміністрації Центру, бібліотекаря, 

кураторів груп (лекції, консультації, круглі столи тощо із залученням 

представників правоохоронних органів, служб соціального захисту, медичних 

установ та інших зацікавлених осіб) з метою ознайомлення здобувачів 

професійної (професійно-технічної) освіти з нормативно-правовою базою та 

регулюючими документами щодо превенції проблеми насилля в освітньому 

середовищі, формування у них навичок ефективного спілкування та мирного 

розв’язання конфліктів, ознайомлення з поняттям, видами та проявами булінгу, 

а також з порядком подання та розгляду заяв про випадки булінгу в Центрі); 

- оформлення в Центрі тематичного стенду щодо  запобігання та протидії 

булінгу; 

- підготовка в бібліотеці Центру папки з нормативними документами з 

профілактики булінга (цькування) в освітньому середовищі для педагогів; 

 - залучення для надання консультацій учасникам освітнього процесу 

практичного психолога (за потреби). 

 

 Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв 

про випадки булінгу (цькування) в Державному навчальному закладі 

«Полтавський центр професійно-технічної освіти державної служби 

зайнятості» 

 - здобувачі професійно-технічної освіти, викладачі, майстри виробничого 

навчання або інші учасники освітнього процесу, яким стало відомо про випадки 

булінгу (цькування), учасниками або свідками яких вони стали, або підозрюють 

про їх вчинення щодо інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали 

достовірну інформацію від інших осіб, зобов’язані повідомляти керівника 

Центру. 



 - розгляд та неупереджене з’ясування обставин випадків булінгу 

(цькування) здійснюється відповідно до письмової заяви з дотриманням умов 

конфіденційності; 

 - керівник Центру розглядає отриману заяву й з’ясовує усі обставини 

булінгу (цькування); 

 - після розгляду заяви керівником Центру він скликає  засідання комісії з 

розгляду випадків булінгу (цькування). До складу такої комісії можуть входити 

педагогічні працівники, майстри виробничого навчання, адміністрація Центру  

та зацікавлені особи. У випадку, якщо комісія визнала конкретний випадок як 

булінг (цькування), а не як одноразовий конфлікт, керівник Центру зобов’язаний 

повідомити про нього уповноважені підрозділи Національної поліції України; 

 - 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 адміністрація Центру забезпечує психологічну 

підтримку усім учасникам випадку. 

 

 Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в 

Державному навчальному закладі «Полтавський центр професійно-

технічної освіти державної служби зайнятості» та відповідальність осіб, 

причетних до булінгу (цькування): 

 - у відповідності до вимог ст. 173-4 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення штраф за цькування становить від 50 до 100 неоподаткованих 

мінімумів або від 20 до 40 годин громадських робіт; 

 - якщо булінг вчинено групою осіб або повторно протягом року після 

накладення адміністративного стягнення, штраф складатиме від 100 до 200 

неоподаткованих мінімумів або від 40 до 60 годин громадських робіт; 

 - неповідомлення керівником закладу освіти уповноваженим підрозділам 

органів Національної поліції України про випадки булінгу учасника освітнього 

процесу тягне за собою накладення штрафу від 50 до 100 неоподаткованих 

мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до 1 місяця з 

відрахуванням до 20 відсотків заробітку. 
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