
 

Запорізька  єврейська гімназія «ОРТ-Алєф» 

Запорізької міської ради Запорізької області 
пр. Маяковського, 14, м. Запоріжжя, 69036, тел.(061) 226-83-09, (061) 226-83-21, 

 E-mail: ortalef@ort.zp.ua, Код ЄДРПОУ 20480717 

 

Н А К А З 

 

         05.09.2022                                                                 № 103 

Про  організацію роботи з попередження проявів жорстокого 

поводження та булінгу (цькуванню) в учнівських колективах гімназії у 

2022/2022 н.р.                                                                                                              

Відповідно Конституції України, Конвенції ООН про права дитини, 

законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону 

дитинства», «Про запобігання та протидію домашньому насильству», «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу 

(цькуванню)», Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, 

затвердженого Постановою Кабміну України від 22.08.2018 № 658, Порядку 

реагування на випадки булінгу (цькування), затвердженого наказом МОН 

України 28.12.2019 № 1646, інших нормативно-правових актів з питань 

запобіганню насильства, булінгу, на виконання наказів ДОН Запорізької 

міської ради від 07.12.2021 № 368 р «Про посилення роботи з попередження 

насильства та булінгу в учнівському середовищі в закладах освіти міста» та 

наказу ТВО Вознесенівського району від 30.08.2022 № 115 р «Про  організацію 

роботи з попередження проявів жорстокого поводження та булінгу 

(цькуванню) в учнівських колективах закладів загальної середньої освіти 

Вознесенівського району у 2022/2023 навчальному році»,                                                                                                                                                                                                                     

з метою забезпечення конституційних прав учнів, організації дієвої роботи в 

гімназії із запобігання проявів  булінгу, жорстокого ставлення до дітей, 

приниження їх честі і гідності  

НАКАЗУЮ: 

 

1. Забезпечити організацію та проведення системної роботи щодо 

попередження та реагування на прояви жорстокого поводження та булінгу 

(цькування) в учнівському середовищі, посилити контроль за неухильним 

дотримання в гімназії чинного законодавства щодо забезпечення захисту 

дітей від насильства, булінгу. 

Постійно 

https://mail.ukr.net/classic


2.  Забезпечити в гімназії виконання внутрішнього механізму взаємодії 

учасників освітнього процесу з попередження та виявлення ознак булінгу, 

попередження загроз його вчинення, реагування у разі виявлення.  

Постійно 

3. Забезпечити своєчасне інформування ТВО Вознесенівського р-ну, служби 

(управління) у справах дітей ЗМР, підрозділів ювенальної превенції 

Нацполіції України про факти насильства та булінгу в учнівському 

середовищі; активізувати участь у програмах «Школа і поліція», «Шкільні 

офіцери». 

 Постійно 
4. Розробити та забезпечити виконання плану заходів щодо запобігання та 

профілактику булінгу  на 2022/2023 н.р. з урахуванням дистанційної форми 

навчання, а також проведення тематичних заходів щодо практики 

застосування безпеки дітей в інформаційному просторі  

До 30.08.2022 

Упродовж н.р. 

5. Розробити та забезпечити виконання спільного плану заходів з СЮП ВП  

ЗРУП ГУНП в Запорізькій обл. щодо запобігання та протидії булінгу  в 

гімназії на 2022/2023 н.р.  

Упродовж н.р. 

6. Забезпечити постійну системну співпрацю зі службою (управлінням) у 

справах дітей ЗМР, підрозділів ювенальної превенції Нацполіції України, 

іншими органами, які забезпечують захист прав дітей.  

Упродовж н.р. 

7. Налагодити систему інформування всіх учасників освітнього процесу про 

перелік контактів відповідальних осіб та організацій, до яких слід 

звернутися  з приводу насильства та булінгу в учнівському колективі.  

Упродовж н.р. 

8. На початку кожного семестру запланувати та провести наради з усіма 

працівниками гімназії з питань своєчасного реагування, дотримання 

алгоритму дій та вжиття відповідних заходів у разі випадків насильства, 

булінгу та конфліктів серед учасників освітнього процесу. 

9. Забезпечити систематичне надання рекомендацій педагогам та батькам 

щодо попередження жорстокості та агресивності серед дітей, про 

можливий негативний вплив сучасного інформаційного простору на 

фізичне та психічне здоров’я дитини 

Постійно 

10. Продовжувати функціювання Журналу звернень про випадки  булінгу в 

ЗЄГ «ОРТ-Алєф».  

Упродовж н.р. 

 

11. Сприяти розвитку учнівського самоврядування, активізувати роботу 

учнівської організації з дисципліни та порядку.  



12. Здійснювати моніторинг виконання запланованих заходів із забезпечення 

захисту дітей від насильства, булінгу (цькування), упередження 

жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення.   

    Щопівроку 

13. Відповідальною особою за виконання запланованих заходів із 

забезпечення захисту дітей від насильства, булінгу, жорстокого 

поводження або загрози його вчинення покласти на заступника директора 

з ВР Тютюннік О.В. 

14. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директор гімназії              Доліна ШАЛЬМІНА 

 

З наказом ознайомлені:  

____________________ О.В. Тютюннік 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 



Додаток № 1 до наказу                                         

ЗЄГ "ОРТ-Алєф"                                                                                                                                                                                    

від   05.09.22  №103 

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності)  

заяв про випадки булінгу (цькування)  

в ЗЄГ «ОРТ-Алєф»  

 

1. Здобувач освіти, педагогічний працівник зобов’язані повідомляти 

керівництво гімназії про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів 

освіти, педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього 

процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну 

інформацію від інших осіб. 

2. Батьки мають право подавати керівництву гімназії заяву про випадки 

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

освітнього процесу. 

3. Після отримання інформації про випадки булінгу (цькування) 

працівник гімназії інформує директора гімназії про випадок булінгу у 

письмовій формі.  

4. Директор здійснює прийом заяв та повідомлень про випадки булінгу 

(цькування) від здобувачів освіти, їх батьків, педагогічних працівників або 

інших працівників гімназії стосовно здобувачів освіти, педагогічних 

працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого 

вони стали, або підозрюють про його вчинення по відношенню до інших осіб 

за зовнішніми ознаками, або, про які отримали достовірну інформацію від 

інших осіб незалежно від того, чи поскаржилась йому жертва булінгу чи ні. 

5. Директор розглядає заяви та видає наказ про проведення розслідування 

випадків булінгу (цькування) із визначенням уповноважених осіб, що входять 

до складу Комісії з розгляду випадку булінгу (цькування). 

До Комісії входять: директор закладу освіти, заступник директора з 

виховної роботи, класний керівник, соціальний педагог, практичний психолог, 

батьки постраждалого (жертви булінга) та кривдника (булера), інші особи, які 

стали свідком або підозрюють про вчинення дій або бездіяльність учасників 

освітнього процесу, або отримали достовірну інформацію від інших осіб 

незалежно від того, чи поскаржилась йому жертва булінгу чи ні, представники 

соціальних служб, служби (управління) у справах дітей ЗМР, підрозділів 

ювенальної превенції Національної поліції України, СЮП ВП  ЗРУП ГУНП в 

Запорізькій обл. 

6. За результатами розслідування Комісія приймає рішення щодо 

підтвердження (або не підтвердження) випадків булінгу, відповідальності 

причетних осіб, застосування відповідних заходів реагування на доведені 

випадки, такі як: притягнення до дисциплінарної відповідальності педагогічних 

працівників або здобувачів освіти, які допускають дії або бездіяльність, 

внаслідок чого заподіяна психічна та/або фізична шкода. 

7. Рішення Комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в 

паперовому вигляді з оригіналами підписів всіх членів Комісії. 



8. Якщо Комісія визнала випадок як булінг: випадки, які відбуваються 

безпосередньо в приміщенні закладу освіти та на прилеглих територіях  та 

(або) за межами закладу освіти під час заходів, передбачених освітньою 

програмою, планом роботи закладу освіти, та інших освітніх заходів, що 

організовуються за згодою керівника закладу освіти, в тому числі дорогою до 

(із) закладу освіти, з ознаками систематичності вчинення учасниками 

освітнього процесу діянь стосовно неповнолітньої особи та (або) такою 

особою стосовно інших учасників освітнього процесу, в тому числі із 

застосуванням засобів електронних комунікацій, а не одноразової конфліктної 

ситуації. Заклад освіти повідомляє службу (управління) у справах дітей по 

Вознесенівському району та Вознесенівське відділення поліції ГУНП в 

Запорізькій області (ювенальна поліція). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 2 до наказу                                          

ЗЄГ "ОРТ-Алєф"                                                                                                                                                                                    

від   05.09.22 №103 

Порядок застосування заходів виховного впливу в ЗЄГ «ОРТ-Алєф»  

1. Порядок складений відповідно до Наказу МОН України від 28.02.2019 р. 

№ 1646, зареєстрованого в Мінюст України 03.02.2020 р. за № 112/34395, та 

визначає процедуру застосування заходів виховного впливу в гімназії. 

2. Заходи виховного впливу - заходи, які застосовуються під час освітнього 

процесу щодо сторін булінгу (цькування) та забезпечують корекцію їхньої 

поведінки, зокрема виправлення деструктивних реакцій та способів поведінки 

у міжособистісних стосунках. 

3. Заходи виховного впливу до сторін булінгу застосовуються з метою: 

відновлення та нормалізації відносин між сторонами булінгу (цькування) 

після відповідного випадку; 

недопущення повторення випадку булінгу між сторонами булінгу; 

загальної превенції випадків булінгу (цькування) у закладі освіти. 

4. Необхідні заходи виховного впливу до сторін булінгу (цькування) визначає 

Комісія з розгляду випадків булінгу (цькування) в гімназії, зокрема: 

мету, конкретні завдання, зміст, методи та форми заходів виховного впливу; 

критерії визначення співвідношення між запланованими та отриманими 

результатами заходів виховного впливу. 

Моніторинг ефективності застосування заходів виховного впливу до сторін 

булінгу (цькування) та необхідність їх коригування визначає зазначена 

Комісія на черговому засіданні. 

5. Заходи виховного впливу реалізуються педагогічними працівниками 

гімназії, фахівцями служби у справах дітей та центру соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді із залученням необхідних фахівців із надання правової, 

психологічної, соціальної та іншої допомоги, в тому числі територіальних 

органів Нацполіції України та інших суб'єктів реагування на випадки булінгу. 

Суб'єкти реагування на випадки булінгу (цькування) в гімназії під час 

реалізації заходів виховного впливу діють в межах повноважень, 

передбачених законодавством та цим Порядком. 

6. Психологічний та соціально-педагогічний супровід застосування заходів 

виховного впливу у групі (класі), в якій (якому) стався випадок булінгу 

(цькування), здійснюють у межах своїх посадових обов'язків практичний 

психолог та соціальний педагог, зокрема: 

діагностику рівня психологічної безпеки та аналіз її динаміки; 

розробку програми реабілітації для потерпілого (жертви) та її реалізацію із 

залученням батьків або інших законних представників малолітньої або 

неповнолітньої особи; 

розробку корекційної програми для кривдника (булера) та її реалізацію із 

залученням батьків або інших законних представників малолітньої або 

неповнолітньої особи; 

консультативну допомогу всім учасникам освітнього процесу; 

розробку профілактичних заходів. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE34394.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE34394.html


 
Запорізька  єврейська гімназія «ОРТ-Алєф» 

Запорізької міської ради Запорізької області 

пр. Маяковського, 14, м. Запоріжжя, 69036, тел.(061) 226-83-09, (061) 226-83-21, 

 E-mail: ortalef@ort.zp.ua, Код ЄДРПОУ 20480717 

Н А К А З 
 

05.02.2022                                                                           № 104 

Про створення Комісії з розгляду                                                                                                                    

випадків булінгу (цькування) в гімназії 

 

Відповідно до Конституції України, Конвенції ООН про права дитини, 

законів України «Про освіту», Положення «Про охорону дитинства», Наказу 

МОН України від 28..12.2019 року № 1646, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 03.02.2020 р. за № 111/34394,  з метою забезпечення 

конституційних прав всіх учасників освітнього процесу, організації дієвої 

роботи в гімназії з боротьби  з проявами  булінгу (цькуванню), створення 

безпечного освітнього середовища 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Створити Комісію з розгляду випадків булінгу (цькування) в гімназії 

(далі - комісія) (Положення - додаток 1). 

2. Скликати засідання Комісії не пізніше ніж упродовж трьох робочих днів з 

дня отримання заяви або повідомлення про підозри на скоєння булінгу. 

3. Цим Наказом затвердити склад Комісії для виконання обов'язків на 

постійній основі: 

Голова Комісії: Шальміна Д.М. - директор гімназії, 

Заступник Голови Комісії: Тютюннік О.В. - заступник директора з 

виховної роботи, практичний психолог,  

Секретар: Лукашенко І.О. - соціальний педагог. 

Члени Комісії: Пятковська В.І. – заступник директора, 

   Фомочкіна А.І. – учитель початкових класів, 

   Горпиненко О.А. – учитель географії, 

   Колосовська О.П. – учитель української мови. 

До участі в засіданні комісії за згодою залучаються педагогічні 

працівники, 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), зокрема представники соціальних служб, служби 

(управління) у справах дітей ЗМР, підрозділів ювенальної превенції 
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Національної поліції України, СЮП ВП  ЗРУП ГУНП в Запорізькій обл. 

 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директор гімназії                                       Доліна ШАЛЬМІНА 

 

З наказом ознайомлені:  

____________________ О.В. Тютюннік                                                                 

____________________ І.О. Лукашенко                                                                                                                 

____________________ В.І. Пятковська                                                                                                   

____________________ А.І. Фомочкіна                                                                        

____________________ О.А. Горпиненко                                                         

____________________ О.П. Колосовська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток  до наказу                                                                                                                                                                                                                                             

ЗЄГ "ОРТ-Алєф"                                                                                                                                                                                    

від   05.09.22 №104 

Положення про роботу Комісії з розгляду  

 випадків булінгу (цькування) в ЗЄГ «ОРТ-Алєф»  

 

1. Склад Комісії затверджує цим Наказом директор гімназії. Комісія виконує 

свої обов'язки на постійній основі. 

2. Склад Комісії формується з урахуванням її основних завдань. До складу 

входять педагогічні працівники, у тому числі практичний психолог та 

соціальний педагог. До участі в засіданні Комісії за згодою залучаються 

батьки або інші законні представники малолітніх або неповнолітніх сторін 

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

представники інших суб'єктів реагування на випадки булінгу (цькування) в 

закладах освіти. 

3. Головою Комісії є директор гімназії, який організовує роботу і відповідає за 

виконання покладених на Комісію завдань, головує на її засіданнях та 

визначає перелік питань, що підлягають розгляду. 

Голова Комісії визначає функціональні обов'язки кожного члена Комісії. У 

разі відсутності голови його обов'язки виконує заступник. 

4. Секретар Комісії забезпечує підготовку проведення засідань та матеріалів, 

що підлягають розгляду на засіданнях, ведення протоколу засідань Комісії. 

5. Член Комісії має право: ознайомлюватися з матеріалами, що стосуються 

випадку булінгу (цькування), брати участь у їх перевірці; 

подавати пропозиції, висловлювати власну думку з питань, що розглядаються; 

брати участь у прийнятті рішення шляхом голосування; 

висловлювати окрему думку усно або письмово; 

вносити пропозиції до порядку денного засідання комісії. 

6. Член Комісії зобов'язаний: 

особисто брати участь у роботі комісії; 

не розголошувати стороннім особам відомості, що стали йому відомі і не 

використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб; 

виконувати в межах, передбачених законодавством та посадовими 

обов'язками, доручення голови Комісії; 

брати участь у голосуванні. 

7. Метою діяльності Комісії є припинення випадку булінгу (цькування) в 

закладі освіти; відновлення та нормалізація стосунків, створення сприятливих 

умов для подальшого здобуття освіти у групі (класі), де стався випадок булінгу 

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

заходів для усунення таких причин; оцінка потреб сторін булінгу в соціальних 

та психолого-педагогічних послугах та забезпечення таких послуг. 

8. Діяльність Комісії здійснюється на принципах: 

законності; 



верховенства права; 

поваги та дотримання прав і свобод людини; 

неупередженого ставлення до сторін булінгу (цькування); 

відкритості та прозорості; 

конфіденційності та захисту персональних даних; 

невідкладного реагування; 

комплексного підходу до розгляду випадку булінгу (цькування); 

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

Комісія у своїй діяльності забезпечує дотримання вимог Законів України "Про 

інформацію", "Про захист персональних даних". 

9. До завдань Комісії належать: 

збір інформації щодо обставин випадку булінгу, зокрема пояснень сторін 

булінгу, батьків або інших законних представників малолітніх або 

неповнолітніх сторін булінгу; висновків практичного психолога та 

соціального педагога; відомостей служби у справах дітей та центру соціальних 

служб сім'ї, дітей та молоді; експертних висновків, якщо у результаті вчинення 

булінгу 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; 

розгляд та аналіз зібраних матеріалів щодо обставин випадку булінгу 

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

обґрунтовують інформацію, зазначену у заяві. 

У разі прийняття рішення Комісією про наявність обставин, що обґрунтовують 

інформацію, зазначену у заяві, до завдань також належать: 

оцінка потреб сторін булінгу в отриманні соціальних та психолого-

педагогічних послуг та забезпечення таких послуг, в тому числі із залученням 

фахівців служби у справах дітей та центру соцслужб для сім'ї, дітей та молоді; 

визначення причин булінгу та необхідних заходів для усунення таких причин; 

визначення заходів виховного впливу щодо сторін булінгу (цькування) у групі 

(класі), де стався випадок булінгу (цькування); 

моніторинг ефективності соціальних та психолого-педагогічних послуг, 

заходів з усунення причин булінгу (цькування), заходів виховного впливу та 

корегування (за потреби) відповідних послуг та заходів; 

надання рекомендацій для педагогічних працівників закладу освіти щодо 

доцільних методів здійснення освітнього процесу та інших заходів з 

малолітніми чи неповнолітніми сторонами булінгу (цькування), їхніми 

батьками або іншими законними представниками; 

надання рекомендацій для батьків або інших законних представників 

малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування). 

10. Формою роботи Комісії є засідання. Дату, час і місце проведення засідання 

Комісії визначає її голова. 

11. 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 
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місце його проведення, а також надає/надсилає членам Комісії та зазначеним 

особам необхідні матеріали в електронному або паперовому вигляді. 

12. 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. 

13. Під час проведення засідання Комісії секретар веде протокол засідання.                                

14. Особи, залучені до участі в засіданні Комісії, зобов'язані дотримуватись 

принципів її діяльності, зокрема не розголошувати стороннім особам 

відомості, що стали їм відомі, і не використовувати їх у своїх інтересах або 

інтересах третіх осіб. 

Особи, залучені до участі в засіданні Комісії, під час засідання мають право: 

ознайомлюватися з матеріалами, поданими на розгляд; 

ставити питання по суті розгляду; 

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

15. Голова Комісії доводить до відома учасників освітнього процесу рішення 

згідно з протоколом засідання та здійснює контроль за їх виконанням. 

16. Строк розгляду Комісією заяви або повідомлення про випадок булінгу в 

гімназії та виконання нею своїх завдань не має перевищувати десяти робочих 

днів із дня отримання заяви або повідомлення керівником закладу освіти. 

 

 

 
 

 


