
 
ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ВІДДІЛ ОСВІТИ  

ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ 
Запорізький навчально-виховний комплекс № 19 

 

 

Н А К А З 

 

від  08.02.2019                                                                                              № 144р                                                                                                                  

                                                                                                                   

Про організацію роботи 

з протидії булінгу (цькування) в ЗНВК №19 

 

 На виконання листа департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної 

адміністрації від 04.01.2019 № 26/0/03.2-14 « Про організацію роботи в закладах освіти з 

питань запобігання та протидії домашньому насильству та булінгу», листа 

територіального відділу освіти Шевченківського району від 09.01.2019 № 07.01.19/44  з 

метою протидії жорстокості та насильства стосовно однолітків ( булінгу) 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 

1. Затвердити план заходів, спрямованих на запобігання  та протидію булінгу 

(цькуванню) в ЗНВК №19 (додаток 1). 

2. Затвердити Правила поведінки здобувача(учня) освіти ЗНВК №19 (додаток 2). 

3. Лещенко Анжеліку Миколаївну, соціального педагога ЗНВК №19 призначити 

уповноваженою особою для здійснення невідкладних заходів реагування у 

випадках виявлення фактів насильства та/або отримання заяв/повідомлень від 

постраждалої особи/інших осіб.  

4. Затвердити склад  комісії з розгляду випадків булінгу(цькування) в школі : 

-    Болкова З.В., заступник директора з виховної роботи 

      -    Лещенко А.М.,  соціальний педагог 

-    Ніколаєнко С.В., практичний психолог 

            -    Чала Г.В., вихователь-методист ДП№2 

-    Кокоріна О.М., педагог-організатор 

-    Стадницька Дар’я , учениця 10 кл. 

-    Мельник Данило, учень 10 кл.  

-    Хоменко В.О., мати учня школи, працівник ювенальної поліції Шевченківського  

      району 

-    Оболенцев І.А., батько учня школи. 

     4. Педагогічним працівникам ЗНВК№19 : 

      4.1. Забезпечувати здобувачам(учням)освіти 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 ; 

      4.2.  Повідомляти адміністрацію школи про факти булінгу (цькування) стосовно  

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

              освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали  

              достовірну інформацію від  інших осіб; 

       4.3. Сприяти адміністрації школи у проведенні розслідування щодо випадків  



              булінгу (цькування) ; 

       4.4. Виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу   

             (цькування) в  ЗНВК №19; 

       4.5. Вказати на персональну відповідальність за приховування фактів булінгу в   

             учнівських  колективах. 

       5.  Соціальному педагогу Лещенко А.М., практичному психологу Ніколаєнко С.В.  

           постійно здійснювати моніторинг поведінки учнів із метою вчасного виявлення   

           фактів   прояви жорстокості  та насильства під час освітнього процесу.   

      5.1.  Забезпечити  надання консультативної допомоги батькам , здобувачам  

             (учням)освіти, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або  

             вчинили   булінг (цькування).                                             

      6. Класним керівникам 1-11 класів : 

      6.1. На батьківських зборах проінформувати батьків щодо нормативної бази з  питань  

            протидії булінгу та ознайомити з порядком подання заяв щодо прояв  булінгу  

            (цькування) в відношенні дитини; 

      6.2. Провести  інформаційно-просвітницькі , виховні заходи із здобувачами(учнями)  

             освіти з питань запобігання та протидії насильству; 

      6.3.Ознайомити  учнів  , батьків з Правилами поведінки здобувача(учня) освіти  ЗНВК  

            №19 під підпис. 

7. Вихователям дошкільних підрозділів ЗНВК №19 довести інформацію до відома 

батьків. 

8. Заступнику директора Сергєєвій Г.В. розмістити інформацію  щодо даного питання   

на сайті ЗНВК №19.  

9.  Заступнику директора з виховної роботи Болковій З.В.  протягом  навчального 

року  організувати та контролювати  роботу колективу з протидії булінгу. 

      10. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

 

Директор   ЗНВК №19                                               Г.О.Тандура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  1 

до наказу № 144р 
від 08.02.2019 
 

                                                                                                                                           ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                                                                              Директор  ЗНВК №19 
                                                                                                                               ________Г.О.Тандура 

 

 
 

П Л А Н 

заходів, спрямованих на запобігання та протидію боулінгу(цькування) в ЗНВК№19 

 

№ Зміст  роботи Дата 

проведення 

Цільова 

аудиторія 

відповідальний 

                                                                    

                                                                     Управлінська діяльність 

 

1 Провести наради з працівниками школи 

щодо ознайомлення з нормативними 

документами з питань запобігання та 

протидії булінгу(цькування) серед 

учасників освітнього процесу 

- законом України « Про внесення 

змін до деяких актів України щодо 

протидії булінгу(цькування)» від 

18 грудня 2018р. 

- листом МОН України від 

29.01.2019 № 1/9-881 

«Рекомендації  для закладів освіти 

щодо застосування норм Закону 

України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України 

щодо протидії булінгу(цькування)» 

- відпрацювання алгоритму 

реагування в ЗНВК№19 на 

випадки домашнього насильства 

 

 

 

 

 

 

 

25.12.2018 

 

 

 

08.02.2019 

 

 

 

 

 

08.02.2019 

 

 

 

 

 

 

 

Працівники 

школи 

 

 

Працівники 

школи 

 

 

 

 

Працівники 

школи 

 

 

 

 

 

 

 

Адміністрація 

 

 

 

Адміністрація 

 

 

 

 

 

Адміністрація 

2 Складання наказу «Про організацію 

роботи в ЗНВК №19 з протидії  

Булінгу (цькування)» 

08.02.2019  Заступник 

директора з 

виховної роботи 

3 Створення комісії з розгляду випадків 

булінгу в школі 

до 12.02.2019  Директор 

4 Проведення засідання  МО класних 

керівників за темою «Попередження 

випадків булінгу(цькування) в 

учнівському середовищі 

березень Класні 

керівники 

Заступник 

директора з 

виховної роботи 

5 Створення сторінки «Стоп!Булінг» на 

сайті  школи 

до 28.02.2019 Учасники 

освітнього 

процесу 

Заступник 

директора з НВР 

 

 

6 Питання профілактики булінгу 

(цькування) у школі розглядати на 

нарадах при директорі  

2 рази на рік 

 

 Адміністрація 

 

                                                  



                                                       Психолого - соціальний супровід 

 

1 Створення бази інструментарію  для 

діагностування рівня напруги, тривожності 

в учнівських колективах 

лютий 1-11 кл. Практичний 

психолог 

2 Спостереження за міжособистісною 

поведінкою здобувачів освіти 

постійно 1-11 кл. Практичний 

психолог 

3 Діагностика мікроклімату,згуртованості 

класних колективів та емоційного стану 

учнів 

Лютий-

квітень 

5-11 кл. Практичний 

психолог 

4 Організація консультативної допомоги 

учасникам освітнього процесу 

Протягом 

року 

Учасники 

освітнього 

процесу 

Практичний 

психолог 

Соціальний 

педагог 

5 Робота «Скриньки довіри» Протягом 

року 

Учасники 

освітнього 

процесу 

Практичний 

психолог 

Соціальний 

педагог 

6 Провести тренінги та бесіди  за темами : 

- «Спілкування з однолітками» . 

- «Як відстояти  себе?»  

- «Чи вмію я сказати Ні!» 

- «Підліткові компанії» 

- «Безпека спілкування у мережі    

         Інтернет» 

- «Насильство в сім’ї  та як його       

        уникнути» 

- «Профілактика булінгу    

   в  учнівському середовищі» 

      -    «Що робити, як тебе ображають» 

 

 

Лютий-

травень 

 

5 кл. 

6 кл. 

7 кл. 

8 кл. 

9 кл. 

 

4 кл. 

 

10 кл. 

 

3 кл. 

 

 

Практичний 

психолог 

7 Круглий стіл для педагогічного колективу 

за темою « Безпечний заклад освіти 

.Профілактика булінгу» 

 

березень 

 

Пед. 

працівники 

Заступник 

директора з ВР 

Практичний 

психолог 

соціальний 

педагог 

8 Оформлення стенду «Стоп! Булінг» лютий  Психолог 

соціальний 

педагог 

9 Проведення годин спілкування з учнями 

щодо безпечної поведінки в інтернеті та 

попередження кібербулінгу ««Кібербулінг! 

Який він?» 

Учні 4-11 

класів 

Квітень 

травень 

Соціальний 

педагог 

 

 

10 Проведення занять з попередження проявів 

агресії, насильства, формування 

комунікативної  компетентності та 

толерантності здобувачів освіти 

Учні 5-11 

класів 

Протягом 

семестру 

(відповідно 

графіку) 

. Соціальний 

педагог 

11 Консультування учасників освітнього 

процесу щодо явища булінгу, вчинення 

протиправних дій та їх наслідків 

Учні 

Батькі  

вчителі 

Протягом 

семестру (за 

потребою 

Соціальний 

педагог 

Психолог  

 

                                                       Інформаційно-просвітницька діяльність 

 

1 Відпрацювати правила поведінки учнів Учні 1-11 лютий Заступник 



ЗНВК№19  згідно змін до деяких 

законодавчих актів України щодо протидії 

боулінгу. 

Ознайомити учнів з оновленими правилами 

поведінки учнів  на класних годинах 

класів директора з ВР 

Соціальний 

педагог 

Класні 

керівники 

2 Підготувати буклети  з контактними даними 

організацій чи осіб, куди можна звернутися 

за допомогою,  . 

-дитяча лінія 116 111 або -0 800 500 225 (з 

12.00 до 16.00); 

- гаряча телефонна лінія щодо булінгу 

116 000; 

- гаряча лінія з питань запобігання 

насильству 116 123 або 0 800 500 335; 

- Уповноважений Верховної ради з прав 

людини 0 800 50 17 20; 

- Уповноважений Президента з прав 

дитини 044 255 76 75; 

- центр надання безоплатної правової 

допомоги 0 800 213 103; 

- Національна поліція України 102. 

Учні 1-11 

класів 

лютий Психолог 

Соціальний 

педагог 

 класні 

керівники 

3 Складання та розповсюдження листівок  

«Не стань жертвою булінгу» 

Учні 1-11 

класів 

Протягом 

семестру 

Педагог-

організатор 

Рада 

старшокласників 

4 Розмістити на інформаційному стенді 

номери телефону гарячої лінії протидії 

булінгу 

 лютий Соціальний 

педагог 

5 Розробка інформаційних буклетів та 

плакатів для учнів, батьків та вчителів 

стосовно явища булінгу та алгоритмів 

реагування на ситуативні прояви насильства 

та цькування 

Учні, 

батьки, 

вчителі 

березень Заступник 

директора з 

виховної роботи 

Соціальний 

педагог 

6  Навчання навичкам протидії булінгу 

(цькуванню) у навчальному закладі 

Учні 1-11 

класів  

Протягом 

семестру 

Соціальний 

педагог 

7 Проведення виховних заходів із 

використанням окремих відеороликів, 

виготовлених за матеріалами мотиваційних 

зустрічей Ніка Вуйчича із підлітками, 

педагогічними працівниками та 

батьківською  громадськістю (Безпечна 

школа - Нік Вуйчич (ВІДЕО) .Режим 

доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-

serednya-osvita/protidiya-bulingu/bezpechna-

shkola-nik-vujchich-video) та рубрики 

 «Корисні посилання щодо теми 

антибулінгу» для використання в 

профілактичній роботі в закладах освіти. 

Режим 

оступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-

serednya-osvita/protidiya-bulingu/korisni-

posilannya-shodo-temi-antibulingu 

 

Учні 5-11 

класів 

 

Протягом 

семестру 

 

Класні 

керівники 

8 Проведення зустрічей з представниками 

(інспекторами) з ювенальної превенції 

Учні 1-11  

класів 

Протягом 

року 

Соціальний 

педагог 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/protidiya-bulingu/bezpechna-shkola-nik-vujchich-video
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/protidiya-bulingu/bezpechna-shkola-nik-vujchich-video
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/protidiya-bulingu/bezpechna-shkola-nik-vujchich-video
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/protidiya-bulingu/korisni-posilannya-shodo-temi-antibulingu
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/protidiya-bulingu/korisni-posilannya-shodo-temi-antibulingu
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/protidiya-bulingu/korisni-posilannya-shodo-temi-antibulingu


сектору превенції Шевченківського району 

9 Засідання учнівського самоврядування 

«Скажемо булінгу «ні». 

Учні 6-11 

класів 

лютий Педагог-

організатор, 

практичний 

психолог 

10 Конкурс-виставка плакатів на тему 

«Шкільному булінгу скажемо – НІ!» 

5-8 кл. квітень Педагог-

організатор 

 

                                                                               Робота  з   батьками 

 

1 Тематичні батьківські збори «Роз’яснення 

та обговорення листа МОН України від 

29.01.2019  №1/11-881 «Рекомендації для 

закладів освіти щодо застосування норм ЗУ 

«Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо протидії булінгу» від 

18.12.2018 №2657-VІІІ»  

Батьки 

учнів 1-11 

кл. 

Березень 

травень 

Класні 

керівники та 

класоводи 

2 Поради батькам щодо зменшення ризиків 

булінгу та кібербулінгу для своєї дитини 
батьки 

Протягом 

семестру 

Психолог школи 

 

3 

Проведення тематичних батьківських 

консультацій на тему «Протидія цькуванню 

в учнівському колективі» 

батьки 

Протягом 

семестру (на 

запит) 

Класні 

керівники, 

соціальний 

педагог, 

практичний 

психолог  

4 Інформаційна робота через інтернет-

сторінки 

батьки Протягом 

семестру 

Заступник 

директора з ВР 

5 Виступи на батьківських зборах 

«Профілактика насилля та шляхи його 

подолання», «Безпека в Інтернеті» 

батьки Березень 

травень 

Соціальний 

педагог 

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


