
 

 

 

 

 
 

Капустинська загальноосвітня  школа I-III ступенів 

Липоводолинської районної ради 

Сумської області  

 

Н А К А З 

 

від  08.02.2019 року              с. Капустинці                                № 19-ОД 

 

Про протидію булінгу 

 

На виконання рекомендацій для закладів освіти щодо застосування норм 

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо протидії булінгу (цькуванню) від 18 грудня 2018 року №2657-VIII», 

листа відділу освіти  від 05.02.2019 №01-08/193 «Про протидію булінгу» 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити план заходів щодо профілактики булінгу в Капустинській 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів на 2018-2019 навчальний рік     

(Додаток 1) 

2. Класним керівникам: 

 2.1 Ознайомитися з рекомендаціями щодо застосування норм Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

протидії булінгу (цькуванню) від 18 грудня 2018 року №2657-VIII» (Додаток 

2). 

 2.2 Розробити правила поведінки та алгоритм дій у сфері запобігання  та 

протидії проявам булінгу. 

 2.3 Розробити план заходів роботи з класом спрямованих на запобігання 

та протидію булінгу (цькуванню). 

 2.4 Слідкувати за станом приміщень, територій закладу з метою виявлення 

місць, які потенційно можуть бути небезпечними та сприятливими для 

вчинення булінгу. 

 2.5 Зобов’язатися повідомляти керівника закладу про випадки булінгу, 

учасниками або свідками якого вони стали. 

 2.6 Інформувати дітей та батьків про явище булінгу та вміння правильно 

діяти в даній ситуації. 



 2.7 Ознайомитися з он-лайн курсом «Протидія та попередження булінгу 

(цькуванню) в закладах освіти» за посиланням: 

https://prometheus.org.ua/courses/  (розділ «Відкрито реєстрацію»). 

  

3. Узагальнити результати роботи у сфері запобігання протидії проявам 

булінгу, створення комфортності освітнього середовища на педагогічній раді 

в травні 2019 року. 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

В. о. директора                 О. І. Сірик 

 

 

З наказом ознайомлені:            В.Г. Пустовіт 

                В.В. Валюх 

С.А. Артюх  

Т.А. Валюх 

Л.М. Тарасенко 

Н.В. Сипко 

О.М. Пустовіт 

Л.А. Степаненко 

Л.С. Хілько 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://prometheus.org.ua/courses/


Додаток 1 

до наказу  

В. о. директора  

від 08.02.2019 року 

 

 

 

План 

заходів щодо профілактики булінгу  

в Капустинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів 

2018 – 2019 навчальний рік 

 

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Терміни 

виконання 

Відповідальний 

 Діагностичний етап 

 Діагностування рівня напруги, 

тривожності в учнівських 

колективах: 

–      спостереження за 

міжособис-тісною поведінкою 

здобувачів освіти; 

–      опитування (анкетування) 

учасників освітнього процесу; 

–      психологічні діагностики 

мікроклімату, згуртованості 

класних колективів та емоційних 

станів учнів; 

–      соціальне дослідження 

наявності референтних груп та 

відторгнених в колективах; 

–      визначення рівня тривоги та 

депресії учнів. 

Протягом року Класні керівники 

та класоводи 

Інформаційно-профілактичні заходи 

 Обговорення питання протидії 

булінгу на загальношкільних 

батьківських зборах 

 Адміністрація 

закладу 

 Розміщення матеріалів на 

інформаційному стенді 

 Учитель 

інформатики 

 Засідання методичного 

об’єднання класних керівників 

на тему «Протидія булінгу в 

учнівському колективі » 

 Керівник МО 

класних 

керівників 

 Розробка алгоритму дій та 

правил поведінки щодо протидії 

 Адміністрація 

закладу 



булінгу 

 Складання порад «Як допомогти 

дітям упоратися з булінгом» 

 Адміністрація 

закладу 

 Контроль стану попередження 

випадків  булінгу 

 Адміністрація 

закладу 

 Круглий стіл для педагогічного 

колективу «Безпечна школа. 

Маски булінгу» 

 Адміністрація 

закладу 

Формування навичок дружніх стосунків здобувачів освіти 

 Проведення ранкових зустрічей  з 

метою формування навичок дружніх 

стосунків 

 Класні 

керівники 

 Створення морально безпечного 

освітнього простору, формування 

позитивного мікроклімату та 

толерантної міжособистісної 

взаємодії в ході годин спілкування, 

тренінгових занять 

 Класні 

керівники 

 Робота відеозалу . Перегляд 

кінострічок відповідної 

спрямованості 

 Класні 

керівники 

 Засідання дискусійного клубу 

старшокласників «Як довіряти й бути 

вдячним» 

 Класні 

керівники 

 Відпрацювання теми особистої 

гідності в ході вивчення літературних 

творі, на уроках історії 

 Класні 

керівники 

 Проект «Зупиніться! Моя історія про 

булінг і кібергбулінг» 

 Класні 

керівники 

Робота з батьками 

 Тематичні батьківські збори 

«Протидія цькуванню в учнівському 

колективі» 

І семестр Адміністрація 

закладу 

 Поради батькам щодо зменшення 

ризиків булінгу та кібербулінгу для 

своєї дитини 

Протягом року Класні 

керівники 

 

Тренінг «Як навчити дітей безпеці в 

Інтернеті» 

ІІ семестр Адміністрація 

закладу 

Тарасенко 

Л.М. 
 

 

 



Додаток 2 

до наказу  

В. о. директора  

від 08.02.2019 року 
 

 

Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

протидії булінгу (цькуванню) від 18 грудня 2018 року №2657-VIII» 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 



 

 


