
Наказ Міністерства освіти і науки України № 1646 від 28 грудня 2019 року "Деякі 

питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного 

впливу в закладах освіти" 
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18 грудня 2018 року Верховна Рада України ухвалила так званий закон про антибулінг. 

Документ вніс ряд змін у Кримінальний кодекс України, закони “Про освіту” і “Про загальну 

середню освіту”. “Нова українська школа” розібралася, що антибулінговий закон означає 

для шкіл, учнів і батьків, як подаватимуть скарги на булінг і хто та за що платитиме. 

– Як закон визначає булінг? 

Булінг (цькування) – діяння (дії або бездіяльність) 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 та (або) такою особою стосовно інших учасників 

освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або 

фізичному здоров’ю потерпілого. 

 Типові ознаки булінгу такі: 

– систематичність (тобто 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. 

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 обставин булінгу. Надалі він 

скликає 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 особи. 
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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. 

Але за будь-якого рішення комісії керівник закладу забезпечує психологічну підтримку усім 

учасникам випадку. 

Закон передбачає низку штрафів за цькування 

Штрафи за булінг становитимуть від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів, тобто від 850 

до 1700 грн або від 20 до 40 годин громадських робіт. 

Якщо булінг вчинено групою осіб або повторно протягом року після накладення 

адміністративного стягнення, штраф буде більшим — від 100 до 200 мінімумів (1700—3400 

грн) або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин. 

 


