
КЗ «ЧУДЕЛЬСКА СПЕЦІАЛЬНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ №1 І-ІІ СТ.» 

 

ПРОТОКОЛ 
Засідання комісії щодо розгляду заяв вчинення булінгу (цькування) в школі-інтернат 

№ 1 від 11.02.19 року 
 
Кількість присутніх: 6 осіб 

Мельник Н.М. – директор школи, голова Комісії щодо протидії булінгу в школі-
інтернат 

Новак О.В. – заступник директора з виховної роботи  
Царук А.В. – психолог закладу 
Бортнік М.П. – соціальний педагог закладу 
Новак Я.Г. – вчитель фізичної культури, класний керівник 7 класу 
Мельник Л.Ф. – вихователь 7 класу 

 
Відсутні:- 
 
Порядок денний 
1.Розгляд заяви учня 7 класу Тимощука Артура Володимировича, 26.03.2002 р.н., щодо 
прояву булінгу (цькування) однокласниками. 
 
Слухали: Царук А.В. – психолога. 

7 лютого 2019 року за консультацією до психолога закладу звернувся учень 7 
класу, Тимощук Артур Володимирович, з проблемою, щодо постійних моральних 
образ з боку однокласників. 

 У ході консультаційної бесіди Тимощук А. розповів, що на нього вже впродовж 
місяця періодично однокласники звертаються різними призвіськами, наголошують на 
тому що він сирота, нікому не потрібний, безхатченко і т.д. Саме цей постійний 
моральний негативний тиск з боку хлопців класу, спричиняє у дитини спалахи гніву, які 
проявляються у лихослів’ї, сльозах, істериках,  самовільних втіканнях з самопідготовок, 
нанесення собі фізичного болю (склом царапає собі руки, живіт).  

Саме такий випадок відбувся 7 лютого 2019 року на самопідготовці – де 
Тимощук А. був спровокований черговою образою Шкелебея Д. та Стефанюка М., що 
спричинило нецензурне висловлювання в голос Тимощук А. у бік однокласників. На це 
висловлювання він отримав зауваження вихователя Мельник Л.Ф. і прохання вийти на 
коридор щоб заспокоїтися. 

Тимощук А., вийшовши з класу, побіг за спальний корпус, знайшовши скло, 
заподіяв собі фізичну шкоду – подряпини на зап’ястку лівої руки.  

Відповідно до Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо протидії булігну ( ст.173-4), Тимощуком А. була написана  і прийнята до 
розгляду відповідна заява. 

 
 
 



Слухали: Мельник Л.Ф. – вихователя 7 класу. 
 Котра повідомила, що дійсно, 6 лютого 2019 року, під час самопідготовки 
відбувся цей інцидент. Пояснила, чому довелося, просити вийти з класу Тимощуку А. – 
так як дитина особлива, з емоційно нестійким психологічним фоном, відразу починає 
плакати, істерити, погрожувати «що він щось з собою скоїть». Такій дитині потрібен час 
усамітнитися і заспокоїтися. Минуло 10 хвилин, як вихователь занепокоїлася 
відсутністю учня і пішла на його пошуки. Знайшла Тимощука А. на подвір’ї школи, де 
він сидів під деревом. Побачивши, що дитини нанесла собі рани, відразу звернулася 
до медичного ізолятора, де дитині була надана відповідна медична допомога. 
 По закінченню самопідготовки з учнями 7 класу була проведена відповідна 
виховна бесіда «Булінг(цькування) – наслідки та відповідальність». 
 
Слухали: Бортнік М.П. – соціальний педагог. 
  Повідомила, що Тимощук А.  має статус сироти без опіки, перебуває на 
внутрішньо шкільному обліку «групи ризику». Зачитала психологічно-педагогічну 
характеристику учня. Підтвердила, що упродовж навчання дитини в закладі за ним 
систематично спостерігаються афектні спалахи гніву, істерик.  Також довела до відома, 
що дитина  маніпулятор, так як часто показує себе у ролі «жертви». 

З учнем систематично проводяться бесіди, щодо його статусу, пояснюються його 
права і обов’язки. Надаються індивідуальні консультації  як справитися з поганим 
настроєм, про стосунки з однолітками, довіра на класі у системі «учень-учень», 
«учень-вчитель». Все це фіксується у індиідуальній картці «учня групи ризику». 
 
Ухвалили: 

1. Активізувати виховну роботу з учнями 7,8,9 класу щодо профілактики булінгу в 
школі-інтернат – лютий, березень 2019. Провести індивідуальні бесіди  
«Наслідки та відповідальність за прояви булінгу в школі» з  учнями  
Шкелебеєм Д., Стефанюк М., Чмуневич В. – 11-15 лютого 2019. 

(Новак Я.Г., Власова І.В.. Мельник Л.Ф.) 
2. Провести індивідуальні бесіди з батьками даних учнів. 

            (Новак Я.Г., Царук А.В) 
3. Продовжувати тримати на контролі емоційно-психологічний стан Тимощука А., 

відповідно до плану роботи «групи ризику» залучати дитину до індивідуальних і 
групових занять – лютий – травень 2019. 

(Борнік М.П., Царук А.В.) 
 

Голова комісії:      Мельник Н.М. 
 

Секретар:       Царук А.В. 
 


