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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ТА СПОРТУ КОЗЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ                                                                                                                                           

КОМПЛЕКС І-ІІІ СТУПЕНІВ “ЛІЦЕЙ-ШКОЛА”   

КОЗЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ» 
вул. Володимира Великого, 20м. Козятин, 22100, тел.(04342)2-23-71 

E-mail: licey08@meta.ua., код ЄДПОУ 38986337 

 

НАКАЗ 

28.12.2020 р.                                                                                               № 208 

 

Про затвердження плану заходів з протидії булінгу  

в освітньому середовищі на 2021 рік 

 

Згідно із Законом, булінг (цькування) – це 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. 

З метою створення безпечного освітнього середовища в ліцеї-школі 

запроваджений комплексний підхід у сфері запобігання та протидії проявам 

булінгу (цькування), розроблена система заходів з протидії проявам булінгу. 

Виходячи з вищевказаного, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити план заходів з протидії проявам булінгу в освітньому 

середовищі на 2021 рік (додаток 1). 

2. Забезпечити неухильне виконання усіма учасниками освітнього процесу 

заходів з протидії проявам булінгу . 

3. Заступникам директора з виховної роботи Ковальовій Н.Ю., Кухар С.Л.: 

3.1. Провести з учителями інструктаж щодо ведення облікової 

документації стосовно випадків проявів  будь-яких форм 

фізичного або психічного насильства, порушення прав дітей, 

жорстокого поводження з ними. 
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                                                                                                           До 15.01.2021 

3.2. Спланувати  виховну роботу в напрямку формування в учнів 

відповідальності, правомірності шляхів і засобів їх реалізації, 

моральних якостей, які б регулювали їхню поведінку та 

проводити заходи щодо профілактики насильства спрямовані на 

попередження випадків різних видів насильства до дітей і 

зменшення негативних факторів та обставин по причині яких 

може трапитися насильство. 

                                                                                                           До 15.01.2021 

3.3. Продовжити співпрацю з правоохоронними органами щодо 

ефективної профілактики із застосуванням відновних практик 

для запобігання конфліктам та іншим негативним проявам учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів. 

                                                                                                Постійно  

3.4. Продовжити співпрацю з державними установами, громадськими 

та благодійними організаціями,  які працюють в інтересах дітей, 

сприяти участі  ліцею-школи в інноваційних просвітницько-

профілактичних програмах та проектах. 

                                                                                                Постійно 

3.5. Передбачити в плані роботи ліцею-школи, планах класних 

керівників проведення тематичних виховних годин, бесід, 

диспутів, тренінгів з формування толерантних відносин між 

учнями, інших форм роботи з розвитку  комунікативних  навичок 

спілкування. 

                                                                                                Постійно 

3.6. Здійснювати  посилений контроль за проведенням виховної 

роботи з учнями, які потрапили в складні життєві обставини з 

метою удосконалення та підвищення ефективності 

профілактичної роботи серед школярів. 

                                                                                                 Постійно 

3.7. Провести тиждень захисту прав дітей, попередження жорстокості 

та насильства. 

Листопад   2021  року 

3.8. Залучати органи учнівського самоврядування, батьківські 

комітети до здійснення профілактичної роботи з питань 

попередження жорстокості та насильства в учнівському 

середовищі. 

                                                                                                 Постійно 

4. Класним керівникам 1-11 класів: 
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4.1. Організовувати педагогічну просвіту  батьків з використанням 

сучасних форм і методів, активно залучати  їх до участі у 

виховних заходах. 

Постійно 

4.2. Проводити попереджувальну роботу з батьками щодо  

недопущення випадків жорстокого поводження з дітьми в сім’ях, 

а також відстежувати подібні випадки з боку інших учнів. 

                                Постійно            

4.3. Проводити тематичні заходи (бесіди, виховні години,  перегляди 

кіно - та відеофільмів, театралізовані постановки, акції, 

флешмоби, колективні творчі справи, анкети (стіна) думок, 

круглі столи, диспути, літопис колективу, тематичні колажі 

тощо) щодо попередження проникнення у свідомість дітей 

культу насильства, жорстокості, ксенофобії та расистських 

проявів. 

                                                                                                 Постійно 

5. Психологічній службі ліцею-школи: 

5.1. Застосовувати систему ранньої профілактики, психолого-

педагогічного діагностування, індивідуальної виховної роботи з 

метою виявлення учнів «групи соціального ризику». 

Постійно  

5.2. Будувати ефективну систему вирішення конфліктних ситуацій у 

ліцеї-школі, забезпечувати психологічно здорове середовище в 

учнівському колективі. 

     Постійно  

5.3. Організовувати  соціальний супровід сімей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах та соціально-психологічну  

реабілітацію  дітей, які потрапили в складні життєві обставини,  

розвивати  навички  соціального життя дитини і підтримку  її  в 

учнівському середовищі. 

Постійно  

5.4. Організовувати  роботу з батьками щодо роз’яснення наслідків 

жорстокого поводження з дітьми, а також з особами, що 

становлять найближче оточення дитини, яка постраждала від 

жорстокого поводження, або потерпає від реальної загрози його 

вчинення. 

Постійно 
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5.5. Систематично оновлювати інформацію щодо профілактики 

проявів булінгу в освітньому середовищі на сайті психологічної  

служби ліцею-школи. 

6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 

директора з виховної роботи Ковальову Н.Ю.  

 

 

Директор ліцею-школи                                                О. Білянець 

 
З наказом ознайомлені:                                                               

 

 

  

Н.Ковальова 

С.Кухар  

О.Трохимич  

А.Тимошенко  

С.Степанюк  

О.Ярош  

В.Степанюк 

О.Кузнєцова  

А.Сулима  

В.Кубай  

Г.Ходак  

Т.Кучер  

Р.Марчук  

Т.Барчук  

І.Сушко  

В.Дембіцька  

Т.Чеченюк 

Т.Міщук  

 

Т.Домбровська  

Г.Конторчук  

О.Новаківська 

Т.Янкевич 

О.Захарчук  

С.Лазарчук 

А.Білоус  

О.Карнаух  

І.Степанюк  

Т.Богатирьова  

Т. Матвійчук 

Т.Андріюк 

О.Дмитрук  

О.Чайковська 

І.Томчак 

Л.Шевчук 

Т.Лясківська 

Л.Фещук 
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Додаток 1  

до наказу від 28.12.2020 року № 208 

План заходів 

 щодо профілактики булінгу в учнівському середовищі 
№ з/п Назва заходу Термін 

проведення 

Відповідальні 

1 Перевірити приміщення, територію ліцею-

школи з метою виявлення місць, які 

потенційно можуть бути небезпечними та 

сприятливими для вчинення булінгу 

(цькування), та організація належних 

заходів безпеки, спостереження за місцями 

загального користування (їдальня, 

коридори, роздягальня, ігровий майданчик, 

шкільне подвір’я тощо) і технічними 

приміщеннями). 

Постійно Ковальова Н.Ю. 

Чергові учителі 

2 Проводити регулярний моніторинг 

безпечності та комфортності ліцею-школи 

шляхом опитування, анкетування та 

вжиття відповідних заходів реагування. 

Постійно  Шевчук Л.В. 

Лясківська Т.Г. 

3 Організувати перегляд відео-презентацій 

«Як протидіяти булінгу зі сторони 

однолітків?» 

Лютий-

березень  

2021 року 

Шевчук Л.В. 

Лясківська Т.Г. 

4 Провести тиждень протидії поширення 

булінгу серед учасників освітнього 

процесу 

Листопад  

2021 року 

Кухар С.Л. 

Шевчук Л.В. 

Лясківська Т.Г. 

5 Організувати написання есе на тему «Я 

поважаю думку інших» 

Березень  

2021 року 

Учителі української 

мови 

6 Провести тренінгові заняття 

«Профілактика булінгу в учнівському 

середовищі» 

Протягом року  Шевчук Л.В. 

Лясківська Т.Г. 

7 Провести засідання методичної комісії  

класних керівників на тему «Організація та 

проведення профілактичної роботи щодо 

попередження випадків булінгу серед 

учасників освітнього процесу» 

Квітень, 

жовтень  

2021 року 

Кухар С.Л. 

8 Провести години спілкування 

«Кібербулінг! Методи вирішення 

проблеми» 

Протягом 

навчального 

року 

Класні керівники 

9 Створити спільний проект класних 

колективів «Правила поведінки в ситуації 

булінгу» 

Березень  -

жовтень 

2021 року 

Педагог-організатор 

Білянець Д.А. 

10 Провести засідання шкільного уряду 

старшокласників за участю соціального 

педагога на тему «Не допускай насилля 

над собою та іншими» 

Квітень  

2021 року 

Педагог-організатор 

Білянець Д.А. 

11 Провести заходи щодо виховання 

толерантності, доброзичливого ставлення 

до однолітків  

Березень 

листопад 

2021 року 

Завідуюча 

бібліотекою  

Фещук Л.Л. 

 


