
 
 

 
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №33 

ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» 

 

НАКАЗ  

 

02.09.2020      м. Вінниця     №___ 

 

Про створення комісії та затвердження 

плану заходів на запобігання та протидію  

булінгу (цькуванню) у школі 

 

На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України, щодо протидії булінгу» від 18.12.2018 року №2657-VIII, наказу міністерства освіти 

і науки України від 28.12.2019 року, листа МОН України від 29.01.2019 року №1/11-881 

«Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону України» та з метою 

своєчасного вжиття заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу,  

НАКАЗУЮ: 

1. Призначити відповідальною по запобігання та протидію  булінгу (цькуванню) заступника 

директора з виховної роботи Заєць Л.Є. 

2. Створити комісію з розгляду випадків булінгу у складі: 

 Сидоренко Н.А. – директор закладу, голова комісії; 

 Заєць Л.Є. – заступник директора з виховної роботи, член комісії; 

 Мишакова Л.М. - заступник директора з навчально - виховної роботи, член комісії; 

 Бойко Н.В.  - заступник директора з навчально - виховної роботи, член комісії; 

 Дрогобецька І.А. – практичний психолог, секретар комінії; 

 Батько (мати) учня (учениці) з яким стався випадок булінгу, член комісії; 

 Представник ССД та центру соціальних служб 

3. Затвердити процедуру подання учасниками освітнього процесу заяв про випадки булінгу 

(цькуваню) у закладі. (Додаток 1)До 04.09.2020        

4. Затвердити порядок реагування на встановлені випадки булінгу (цькуванню) у школі та 

відповідальність осіб, причетних до цього. (Додаток 2)До 04.09.2020        

5. Заступнику директора з виховної роботи Заєць Л.Є. : 

5.1. Затвердити план заходів на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) у школі на 

2020-2021 н.р. (Додаток 3)До 04.09.2020 



 
 

5.2. Організувати та провести тиждень протидії булінгу (цькуванню) 14.09. – 18.09.2020 

року (додаток 4) 

6. Призначити Грушко О.В. відповідальною за розміщення інформації на сайті про 

проведення заходів по протидії булінгу. 

7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директор закладу      Наталія Сидоренко 

 

З наказом ознайомлені: 

Мосендз О.Г. 

Мишакова Л.М. 

Бойко Н.В. 

Заєць Л.Є. 

Козаченко О.Д. 

Анділахай Ю.Г. 

Анісімова Т.Е. 

Антохова Г.Г. 

Балинська О.В. 

Березнюк Т.І. 

Богач С.М. 

Бушинська В.П. 

Бритюк О.В. 

Бондар Д.В. 

Гаврилюк А. П. 

Гаврилюк А.Л. 

Гандурський В.І. 

Гандурська Ж.П. 

Горєлова О.М. 

Гречухіна І.О. 

Герасимчук Н.В. 

Гречанюк А.А. 

Дзюба  Л.В. 

Дирдира Г.М. 

Дрогобецька І.А. 

Дудник М.В. 

Івацько Л.Д. 

Іващенко С.А. 

Івойлова А.В. 

Іськова С.Є. 

Зелениця Н.В. 

Зелінська О.С. 

Зіньківський Л.Л. 

Камінська Н.С. 

Кирилюк К.В. 

Кириченко  К.С. 

Кльоцко Б.М. 

Кіслова В.А. 

Кіт Т.І. 

Когут Л.М. 

Костюк Т.О. 

Кокіна А.В. 

Копаниця Т.В. 

Кравчук П.В. 

Криклива О.В. 

Коваленко К.В. 

Куцак Л.В. 

Кузнєцова О.М. 

Літвін О.Б. 

Лук’янченко Т.Ю. 

Мандрик К.О. 

Манзюк Г.П. 

Марковський О.О. 

Матола Л.М. 

Муженко І.В. 

Надибська Ю.В. 

Осадчук С.Ю. 

Павловська О.А. 

Павлюк О.В. 

Пасічник Л.В. 

Польгуль Л.В. 

Проданюк А.А. 

П’ятак А.В. 

Савченко Л.В. 

Саєнко Н.П. 

Семенова К.С. 

Сіваш Т.Д. 

Скрипник О.Л. 

Собчук О.І. 

Стасюк М.С. 

Сауляк Г.М. 

Фащіліна В.Б. 

Федчишина А.О. 

Форостяна О.О. 

Хомяк С.В. 

Хохлюк П.Д. 

Цимбалюк В.О. 

Чуб І.В. 

Шевчук В.В. 

Якименко О.С. 

Януш К.В. 

      

.І 

 

 

 

 



 
 

Додаток 1  

до наказу КЗ 

«ЗШ І-ІІІ ст. №33 ВМР» 

від 02.09.2020№____ 

 
Порядок 

подання та розгляду (з дотримання конфіденційності) 

заяв про випадки булінгу (цькування)  

 

1. Подання заяви на ім’я керівника закладу про випадок булінгу (цькування) стосовно 

здобувачів освіти, педагогічних та технічних працівників, інших осіб, які залучаються до 

освітнього процесу, здобувачами освіти, їхніми батьками, законними представниками, 

іншими особами. 

2. Згідно з частиною 3 статті 26 Закону України «Про освіту» розгляд заяви керівником 

закладу та видання відповідного наказу про проведення розслідування відбувається у день 

подання заяви. 

3. Розслідування членами комісії випадку булінгу (цькування) проводиться у 5-денний 

термін. 

4. За результатами розслідування керівником закладу скликається засідання комісії щодо 

прийняття рішення по випадку булінгу (цькування). 

5. Подальші дії, незалежно від результатів засідання комісії, провадяться згідно з «Порядком 

реагування на доведені факти булінгу (цькування) в закладі та відповідальність осіб, 

причетних до булінгу (цькування)». 

 

Додаток 2  

до наказу КЗ 

«ЗШ І-ІІІ ст. №33 ВМР» 

від 02.09.2020 №____ 

Порядок 

реагування на доведені факти булінгу (цькування) в закладі освіти  

та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)  

1. Видання підсумкового наказу з переліком заходів і пропозицій для унеможливлення дій 

булінгу (цькування). 

2. Контроль керівником закладу за виконанням відповідальними особами заходів щодо 

надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили 

булінг, стали його свідками або постраждали від нього. 

3. Повідомлення в разі необхідності за рішенням комісії уповноважених підрозділів органів 

Національної поліції України та служби у справах дітей про даний випадок булінгу 

(цькування). 

Додаток 3  

до наказу КЗ 

«ЗШ І-ІІІ ст. №33 ВМР» 

від 02.09.2020 №____ 

ПЛАН 

заходів щодо профілактики булінгу 

2020-2021 навчальний рік 

№ 

п/п 
Назва заходу 

Цільова 

аудиторія 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Інформаційно-профілактичні заходи 

1 
Обговорення питання протидії 

булінгу на загальношкільній 

Батьки 

здобувачів 
Вересень 

Директор закладу  

 



 
 

батьківській конференції освіти 

2 

Засідання методичного 

об’єднання класних керівників 

на тему «Протидія булінгу в 

учнівському колективі» 

Класні 

керівники 
Жовтень 

Заступник директора з 

ВР 

Заєць Л.Є.. 

3 
Участь у Всеукраїнському 

флешмобі «Стоп булінг» 
Учні закладу 

З 14-18 

вересня 

Педагог-організатор 

Балинська О.В. 

Бушинська В.П. 

Гаврилюк А.Л. 

4 
Розробка пам’ятки «Ми проти 

булінгу» 
1-11 класи 

З 14-18 

вересня 

Заступник директора з 

ВР 

Заєць Л.Є. 

Педагог-організатор 

Балинська О.В. 

Практичний психолог 

Дрогобецька І.А. 

5 
Складання порад «Як допомогти 

дітям упоратися з булінгом» 
1 – 11 класи 

Упродовж 

року 

Практичний психолог   

Дрогобецька І.А. 

 

6 
Контроль стану попередження 

випадків  булінгу 

Нарада при 

директорі 
Постійно 

Директор закладу  

 

7 

Круглий стіл для педагогічного 

колективу «Безпечна школа. 

Маски булінгу» 

Педагогічний 

колектив 
Березень 

Практичний психолог   

Дрогобецька І.А. 

8 

Вивчення законодавчих 

документів, практик протидії 

цькуванню 

Педагогічний 

колектив 

Упродовж 

року 

Заступник директора з 

ВР 

Заєць Л.Є. 

9 

Проведення виховних годин та 

годин спілкування «Зупинимо 

булінг разом» 

1-11 класи 
З 14-18 

вересня 
Класні керівники 

Формування навичок дружніх стосунків здобувачів освіти 

1 

Проведення ранкових зустрічей  

з метою формування навичок 

дружніх стосунків 

1-4 
Упродовж 

року 
Класні керівники 

2 

Створення морально безпечного 

освітнього простору, 

формування позитивного 

мікроклімату та толерантної 

міжособистісної взаємодії в ході 

годин спілкування, тренінгових 

занять 

1-11 
Упродовж 

року 
Класні керівники   

3 

Робота відеозалу . Перегляд 

кінострічок відповідної 

спрямованості 

5 – 11 
Упродовж 

року 
 Класні керівники   



 
 

4 

Засідання учнівської ради 

закладу «Як довіряти й бути 

вдячним» 

9-11 Лютий 
Педагог-організатор 

Балинська О.В. 

5 

Відпрацювання теми особистої 

гідності в ході вивчення 

літературних творі, на уроках 

історії 

1-11 
Упродовж 

року 

Учителі літератури, 

історії 

6 

Проведення заходів в рамках 

Всеукраїнського тижня права 

«Стоп булінгу» :заняття з 

елементами тренінгу «Правила 

товаришування нашого класу- 

захист від булінгу»(5-7кл.); 

«Освіта це те що дали, а 

освіченість- це те , що міг 

узяти»(8-9 кл); «Освіта- 

прикраса для щасливих і втіха 

для нещасних»(Демокрит) (10-

11кл) 

5-11 Грудень 

Класні керівники, 

учителі правознавства, 

практичний психолог 

школи 

7 

Проведення заходів в рамках 

тематичного тижня 

«Толерантності» 

1-11 Листопад Класні керівники, 

учителі-предметники 

8 
Відзначення Дня Гідності та 

Свободи 
1-11 

21 

листопада

  

Заступник директора з 

ВР 

Заєць Л.Є. 

Психологічний супровід 

Діагностичний етап 

1 

-Спостереження за 

міжособистісною поведінкою 

здобувачів освіти; 

–      опитування (анкетування) 

учасників освітнього процесу; 

-    діагностика мікроклімату, 

згуртованості класних 

колективів та емоційних станів 

учнів; 

–     дослідження наявності 

референтних груп та 

відторгнених в колективах; 

Усі категорії 

учасників 

освітнього 

процесу 

  

Упродовж 

року 

  

  

  

  

  

(За 

потребою) 

  

Класні керівники, 

Практичний психолог 

2 

Створення бази інструментарію 

для діагностування рівня 

напруги, тривожності в 

учнівських колективах 

  Вересень 
Практичний психолог   

Дрогобецька І.А. 

3 Діагностика стану 1-11 Упродовж Практичний психолог   



 
 

психологічного клімату класу року Дрогобецька І.А. 

4 
Спостереження під час 

освітнього процесу 
1-11 

Упродовж 

року 

Практичний психолог   

Дрогобецька І.А. 

5 
Консультаційна робота з 

учасниками освітнього процесу 

1-11 Упродовж 

року 

Практичний психолог 

Дрогобецька І.А. 

6 

Профілактично-просвітницька, 

корекційно-розвивальна робота 

з учасниками освітнього 

процесу 

1-11 
Упродовж 

року 

Практичний психолог   

Дрогобецька І.А. 

Робота з батьками 

1 

Тематичні батьківські збори 

«Протидія цькуванню в 

учнівському колективі» 

1-11 
Упродовж 

року 
Класні керівники   

2 

Поради батькам щодо 

зменшення ризиків булінгу та 

кібербулінгу для своєї дитини 

1-11 
Упродовж 

року 

Практичний психолог   

Дрогобецька І.А. 

 

 

Додаток 4  

до наказу КЗ 

«ЗШ І-ІІІ ст. №33 ВМР» 

від 02.09.2020 №____ 

 

 

          Заходи до  тижня протидії булінгу (цькуванню) 

"Зупинимо булінг разом" 

 

№ з/п 

День  

тижня 

 

           Назва  заходу 

Термін 

проведення 

Місце 

проведення 

 

 Відповідальний 

1. 

 

 

 

Понеділок 

14.09.20  

Виховні години та бесіди 

«Шкільний світ без 

насильства»  (1-11 класи)» 

Протягом дня Класні 

кімнати 

Класні керівники 

1-11 класи 

Книжкова виставка «Що я 

знаю про булінг» 

Протягом тижня Бібліотека Шкільний 

бібліотекар  

Лук’янченко Т.Ю. 

Розповсюдження 

інформаційних буклетів для 

учнів та батьків закладу «Ні 

булінгу!» 

Протягом дня Шкільний 

двір 

Педагог-

організатор 

Балинська О.В., 

учнівське 

самоврядування 

Оформлення 

інформаційного куточку до 

Тижня булінгу 

7 урок Стенд 

психолога 

Практичний 

психолог - 

Дрогобецька І.А. 

2  Вівторок 

15.09.2020 

Імітаційна гра на свіжому 

повітрі для молодших 

школярів «Якщо тебе 

ображають»  

8:50 – 2-А 

9:40 – 2-Б 

Стадіон 

 

Педагог-

організатор 

Балинська О.В. 

 

Акція «Зроби дружній  6-7 урок Класні Класні керівники 



 
 

комплімент однокласнику» 

 (5-11 кл.) 

кімнати 5-11 класів 

Етикет-гра «Ввічливість на 

кожен день»  (4 кл.) 

Протягом дня Класні 

кімнати 

Шкільний 

бібліотекар  

Лук’янченко Т.Ю. 

3. Середа 

16.09.2020 

Виставка малюнків 

«На доброму серці 

тримається світ»  

      (5-7 класи) 

Протягом дня Стенди у 

вестибюлі 

школи 

Вчитель  

малювання  

Іськова С.Є.,  

педагог-

організатор 

Балинська О.В. 

Конкурс малюнків «Давайте 

жити дружно!» 

(1-3 кл.).  

Протягом тижня Оформлення 

виставки 

кращих 

малюнків у 

класі 

Класні  керівники   

1-3   класів 

Презентаційний тренінг 

«Вирішуємо конфлікти 

мирним шляхом. Базові 

навички медіації» 

 (засідання гуртка) 

8 урок Кабінет 

психолога 

 

Практичний 

психолог - 

Дрогобецька І.А. 

4. Четвер 

17.09.2020 

 

Флешмоб для учнів 3-х 

класів «Танцюємо проти 

булінгу!» (внутрішній 

шкільний двір) 

13:15 – 3-Б 

 

Внутрішній 

шкільний 

двір 

 

Педагог-

організатор 

Балинська О.В., 

учнівське 

самоврядування 

Гаврилюк А.Л. 

Бесіда: «Кібербулінг»  

   (5-11 кл.) 

   7 урок Класні 

кімнати 

Класні  керівники   

5-11  класів 

Імітаційна гра на свіжому 

повітрі для молодших 

школярів «Якщо тебе 

ображають» (2- В, 2- Г кл.) 

8:50 – 2-В 

9:40 – 2-Г  

Стадіон 

 

Педагог-

організатор 

Балинська О.В. 

 

  

Година психолога  

«Дружній колектив. Який 

він?» (5-А, 5-Б клас) 

5-А – 5-й урок 

5-Б – 6-й урок 

Класні 

кімнати 

 

Практичний 

психолог - 

Дрогобецька І.А. 

5.  П’ятниця Акція  «Встанови дружні 

стосунки – подаруй 

посмішку однокласникам»  

         (1-11 класи) 

 5- й урок Класні 

кімнати 

Класні керівники 

1-11 класів 

Перегляд відеороликів про 

булінг (5-11   кл.) 

Протягом дня Класні 

кімнати 

Класні  керівники   

 5-11   класів 

Урок гарної поведінки  

«Дивись на нас, як на 

рівних». (Профілактика 

булінгу до дітей з ООП) 1-

11 класи 

Протягом дня Класні 

кімнати 

Асистенти 

вчителів 

 

 


	КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

