


Кодекс України про адміністративні правопорушення 
Ст. 1734. Булінг (цькування) учасника освітнього процесу 

Булінг (цькування), тобто діяння 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 або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, 

внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або 
фізичному здоров’ю потерпілого 



Кодекс України про адміністративні правопорушення 
Ст. 1734. Булінг (цькування) учасника освітнього процесу 

Санкція статті: 

Ч.1 Для осіб від 16 років - штраф 850-1700 грн або 
громадські роботи на строк 20-40 годин 

Ч.2 Група осіб або повторно протягом 1 року – штраф 
1700-3400 грн, або громадські роботи на строк 40-60 

годин 
Ч.3 для осіб до 16 років – штраф на батьків 850-1700 

грн або громадські роботи на строк 20-40 годин 
Ч.4 Група осіб до 16 років або повторно протягом 1 

року – штраф на батьків 1700-3400 грн або 
громадські роботи на строк 40-60 годин 



Кодекс України про адміністративні правопорушення 
Ст. 1734. Булінг (цькування) учасника освітнього процесу 

Санкція статті: 
 

Ч.5 Неповідомлення керівником закладу освіти 
уповноваженим підрозділам органів Національної 

поліції України про випадки булінгу (цькування) 
учасника освітнього процесу- 

Штраф 850-1700 грн або виправні роботина строк до 
1 місяця з відрахуванням до 20% заробітку 



ШКІЛЬНИЙ БУЛІНГ МОЖНА РОЗДІЛИТИ 
НА ТАКІ ОСНОВНІ ФОРМИ: 

Фізичний булінг 

Економічний 
булінг 

Психологічний 
булінг 



КІБЕРБУЛІНГ 
Приниження за допомогою 

мобільних телефонів, 
інтернету, інших гаджетів 

• пересилка неоднозначних фото 
• обзивання по телефону 
• знімання на телефон бійок чи інших принижень 
     та викладання їх у мережу інтернет 
• цькування через соціальні мережі 



СОЦІАЛЬНА 
СТРУКТУРА БУЛІНГУ: 

Кривдник 

Потерпілий 

Спостерігачі 



НАЙЧАСТІШЕ ЖЕРТВАМИ ШКІЛЬНОГО 

БУЛІНГУ СТАЮТЬ ДІТИ, ЯКІ МАЮТЬ: 
 

Фізичні недоліки 
 

Особливості зовнішності 
 

Особливості поведінки 
 

Хвороби 
 

Труднощі у навчанні 



НАСЛІДКИ ШКІЛЬНОГО НАСИЛЬСТВА 

Зниження  
самооцінки 

Проблеми 
у навчанні та(або) поведінці 

Думки 
про суїцид 



Закон України «Про освіту» 
Ст. 53. Права та обов’язки здобувачів освіти: 
частина 1 (Права) абзац 10: 
захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, 
будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу(цькування) 
дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що 
завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти; 
частина 3  (Обов'язки) абзац 6: 
«повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу 
(цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-
педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до 
освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію 
про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для 
припинення булінгу (цькування)»; 



Закон України «Про освіту» 
Ст. 54. Права та обов’язки педагогічних, науково-педагогічних і 
наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього 
процесу: 
частина 1 (Права) абзац 20: 
«захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та 
експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-
якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди 
здоров’ю»; 
частина 2  (Обов'язки) абзац 14: 
«повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу 
(цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-
педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до 
освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію 
про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для 
припинення булінгу (цькування)»; 



Закон України «Про освіту» 
Ст. 55. Права та обов’язки батьків здобувачів освіти 
частина 1 (Права) абзац 8: 
подавати керівництву або засновнику закладу освіти заяву про 
випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого 
учасника освітнього процесу; 
абзац 9: 
 вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу 
(цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника 
освітнього процесу; 
частина 3  (Обов'язки) абзац 11: 
сприяти керівництву закладу освіти у проведенні розслідування щодо 
випадків булінгу (цькування); 
абзац 12: 
виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків 
булінгу (цькування) в закладі освіти 



ЯКЩО ВИ ОПИНИЛИСЯ В СИТУАЦІЇ 

БУЛІНГУ АБО СТАЛИ ЇЇ СВІДКАМИ, 

МОЖЕТЕ ЗВЕРНУТИСЯ: 

 До батьків, родичів  
 До соціального педагога, практичного психолога, 

класного керівника, вчителя 
 До дільничного інспектора, працівників ювенальної 

превенції, патрульного поліцейського 
 

 
БЕЗКОШТОВНО  

Національна дитяча «гаряча лінія» за номерами 
 

0 800 500 225 або 116 111 


