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НАКАЗ 

Про затвердження плану заходів, 

спрямованих на запобігання та протидію 

булінгу (цькуванню) у ліцеї-інтернаті 

Відповідно до Конвенції про права дитини, законів України «Про охорону 

дитинства», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну 

освіту», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії 

булінгу (цькуванню)», наказу МОН України від 03.02.2020 р. № 111/34394 «Деякі 

питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів 

виховного впливу в закладах освіти», листа МОН України від 10.08.2022 р. 

№1/9105-22 «Щодо організації виховного процесу в закладах освіти у 

2022/2023н.р.», наказу управління освіти Чернівецької міської ради від 26.08.2022 

р. № 210 "Про затвердження Плану заходів спрямованих на запобігання та 

протидію булінгу (цькуванню) здобувачів освіти у закладах освіти Чернівецької 

міської територіальної громади на 2022/2023 н.р.", з метою створення належних 

умов додержання законодавства про освіту, підвищення загального рівня правової 

культури, вдосконалення системи правової освіти ліцеїстів, створення безпечного, 

сприятливого для розвитку вихованців середовища, збереження їх здоров'я та 

життя, протидії булінгу, 



НАКАЗУ HJ". 

1 Заступнйку директора з НВР Чумаку В.М.: 
„ .розробити та затвердити відповідні плани заходів згідно з Р е — ^ 

! 2 Організувати роботу щодо протидії та запобіганню булінгу (цькуванню) у 

і ^ т е р н і і , відповідно до порядку реагування на випадки булшгу 

(цькуванню). Протягом року. 

! З Створити в ліпеї-інтернаті комісію щодо реагування на випадки домашнього 

„асильетва та булінгу, до окладу якої включити педагогічних пращвникш, 

психолога, соціального педагога та інших зацікавлених осіб. 
До 01.U9. zuzz р. 

1 4 Посилити контроль за чергуванням вчителів на перервах. 
Протягом року. 

~ 1 5 Забезпечити організацію та проведення необхідної кількості спортивних 

змагань, змагань командного типу для ліцеїстів, шо сприятиме нейтралізацп „ 

гіперактивності та зняттю агресії. 

! 6 Розглядати виконання Пдану заходів шодо протидії булінгу (цькуванню) 

ліцеїстів на 2022/2023 н.р. щоквартально протягом навчального року. Щомісячно. 

2. Призначити відповідальним за роботу щодо запобігання насильству та булінгу 

(цькуванню) соціального педагога Іванюка Р.Я. 

З Соціальному педагогу Іванюку Р.Я.: 

З \ У випадках виникнения підозри щодо жорстокого поводження з дитиною або 

в ' разі реальної загрози його вчинення вдома, з боку однолітків, прашвншав 

закладу освіти або інших осіб керуватися Методичними рекомендаціями щодо 

взасмодії педагогічних працівників у навчальних закладах та взаємодії з шшими 

органами і службами щодо захисту прав дітей. 
Протягом року. 



5.1. Проводити роооту в напрямку вдосконалення психолого-педагогічної 

компетентності та підвищення рівня психологічної культури вчителів та батьків 

для здійснення ефективної взаємодії дорослих з дітьми, побудованої на засадах 

довіри. 

Протягом року. 

3.3. Інформаційно-просвітницьку роботу серед ліцеїстів спрямовувати на 

формування стандартів позитивної поведінки та недопущення проявів шкільного 

булінгу. 
Протягом року. 

4. Класним керівникам та вихователям: 

4.1. Припиняти будь-які прояви глузування, насильства, цькування і просто не 

толерантного ставлення у класі. Виконувати свої функціональні обов'язки щодо 

-об'єднання класу, згуртування ліцеїстів. 

Протягом року. 

4.2. Проводити виховні години з теми "мобінг, булінг" за участю соціального 

педагога. За згодою залучати шкільних офіцерів поліції, фахівців управління з 

питань захисту прав дітей. 
Щомісячно. 

4.3. Розповідати учням про наслідки насилля, цькування, про відповідальність за 

такі дії, формувати у них ефективні стратегії поведінки в таких ситуаціях, вчити, 

як захистити себе і допомогти іншому. 
Протягом року. 

5. Завідуючому господарством Калініченко В.Г.: 

5.1. Провести оцінювання службових приміщень (роздягальні, душові кабінки, 

туалетні кімнати, коридори) та шкільного подвір'я на предмет небезпеки. 

Два рази на рік (вересень 2022 р., січень 2023 р.). 

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 
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№ 

п/п 

Назва заходу Термін 

проведення 

Класи Відповідальний 

1 

Працювати над створенням безпечного 
освітнього середовища, що включає 
психологічну та фізичну безпеку 
учасників освітнього процесу 

Постійно 9-11 Чумак В.М., 

Іванюк Р.Я. 

2 

На нарадах педагогічних працівників 
розглядати питання профілактики 
правопорушень, запобігання та протидії 
булінгу в учнівському середовищі, 
активізації роботи з батьками, стану 
профілактичної та індивідуальної роботи 
з дітьми, які потребують особливої 
педагогічної уваги. 

Протягом 

року 

9-11 Чумак В.М. 

3 

Забезпечити дотримання належних 
заходів безпеки відповідно до 
законодавства; організацію безпечного 
користування мережею Інтернет під час 
освітнього процесу; контролю за 
використанням засобів електронних 
комунікацій малолітніми здобувачами 
освіти під час освітнього процесу 

Протягом 

року 

9-11 

Чумак В.М., 

Іванюк Р.Я., 

класні 

керівники та 

вихователі 

4 

Забезпечити виконання Порядку 
реагування на випадки булінгу 
відповідно до наказу Міністерства освіти 
і науки від 28.12.2019 р. №16 46; 
дотримання вимог Законів України «Про 
інформацію», « Про захист персональних 
даних» 

Протягом 

року 

9-11 Чумак В.М., 

Іванюк Р.Я. 

5 

Здійснювати моніторинг ефективності 
соціальних та психолого-педагогічних 
послуг з усунення причин булінгу, 
заходів впливу та корегування 
відповідних послуг 

Протягом 

року 

9-11 Чумак В.М., 

Іванюк Р.Я. 

План заходів Чернівецького військово-спортШ%^№ВДею-інтернату 

щодо попередження насильницької моделі поведінки, випадків булінгу 

серед учасників освітнього процесу, ліцеїстів 9-11 класів 

па 2022-2023 навчальний рік 



6 

На засіданнях педагогічних рад 
розглядати виконання державних 
документів, регіональних програм з даної 
теми, питання ефективності виховної 
роботи стосовно булінгу. 

Протягом 

року 

9-11 Чумак В.М. 

7 

Здійснювати моніторинг поведінки 
ліцеїстів щодо проявів емоційної 
нестабільності з метою подальшої роботи 
з дітьми «групи ризику», протидії 
булінгу. 

Протягом 

року 

9-11 Іванюк Р.Я. 

8 Провести : 
анкетування виявлення рівня 

тривожності з ліцеїстами 9-11 класів; 

Протягом 

року 

9-11 Іванюк Р.Я. 

9 

Проводити методичні об'єднання, 
нетворкінги класних керівників та 
вихователів, на яких розглядати питання 
протидії булінгу в учнівському 
середовищі, (з орієнтовної тематики: 
«Розв'язання конфліктних ситуацій між 
вчителями та підлітками», «Моделі 
позитивного впливу на формування 
особистості»). 

Протягом 

року 

9-11 Чумак В.М. 

10 

Проводити інтерактивні бесіди, години 
спілкування, тренінгові заняття з 
ліцеїстами про цінність життя 
особистості й сенс життя: «Я - це Я», 
«Що є цінного в житті молодої людини», 
«Феномен людини», «Мої цінності і 
пріоритети», «Плануємо майбутнє», 
«Оволодіваємо навичками толерантного 
спілкування», «Розвиток ресурсної сфери 
особистості», «Як побороти стрес і 
депресію», «Безпечний інтернет: правила 
поведінки», «Толерантність - основа 
взаємо-стосунків у класних колективах». 

Протягом 

року 

9-11 

Класні 

керівники та 

вихователі 

згідно плану 

виховної роботи 

класу. 

11 

Проводити «Години психолога» з 
тренінговими заняттями з ліцеїстами на 
теми: «Навчання технікам керування 
емоціями, зняття м'язового й емоційного 
напруження»; «Навчання конструктивних 
поведінкових реакцій у проблемних 
ситуаціях (тренінг проблемно-
вирішальної поведінки)»; «Розвиток 
позитивної самооцінки та цінності 
особистості», «Психологічні техніки 
особистісного зростання»; години 
спілкування спільно з психологами, 
соціальними педагогами щодо виховання 
соціально активної особистості, 
формування ціннісних орієнтирів, 
навичок здорового способу життя та 
профілактики булінгу серед підлітків. 

Протягом 

року 

9-11 Іванюк Р.Я. 



12 

Перегляд відео-презентацій "Булінг в 

школі. Як його розпізнати?" 

Вересень-

жовтень 

2022 р. 

9-11 Іванюк Р.Я. 

13 

Оновити на сайті ліцею-інтернату 
куточки з методичною літературою, 
інформацією про телефон довіри, даними 
про адреси і режими роботи 
спеціалізованих лікарень, психологічних 
центрів допомоги, інших фахівців. 

Протягом 

року 

9-11 Іванюк Р.Я. 

14 

Проводити батьківські лекторії, з метою 
підвищення психологічної 
компетентності батьків щодо можливого 
негативного впливу Інтернет-ресурсів на 
психоемоційний стан та особливості 
розвитку ліцеїстів (з орієнтовної 
тематики: 
«Сім'я, освітній заклад-єдиний простір 
виховання та навчання дітей», «Дитяча 
агресивність. Чи вміємо ми слухати своїх 
дітей?», «Агресія в інтернеті або 
кібербулінг»). 

Протягом 

року 

9-11 Класні 

керівники та 

вихователі. 

15 

Проводити індивідуальну роботу з 
батьками щодо врахування психолого-
педагогічних особливостей ліцеїстів для 
створення системи адекватних виховних 
впливів з метою покращення 
психологічного мікроклімату в сім'ї. 

Протягом 

року 

9-11 Класні 

керівники та 

вихователі. 

16 

Організувати проходження педагогами 
онлайн-курсів зі створення безпечного 
освітнього середовища на платформах 
EdEra, Prometheus ін. 

Протягом 

року 9-11 Чумак В.М. 

17 Оновлювати рубрику з даної тематики на 
сайті ліцею-інтернату. 

Протягом 

року 

9-11 Іванюк Р.Я. 


