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НАКАЗ 
 

24.09.2021                                                                                               №293-од 
 

Про підсумки проведення у закладі 

заходів до Всеукраїнського  

Тижня протидії булінгу 
 

На виконання наказу від 17.09.2021 року №291 «Про проведення у 

закладі заходів до Всеукраїнського тижня з протидії булінгу», а також з метою 

виховання почуття емпатії та переживання до дитини, яка зазнає насильства, 

розвитку вміння знаходити шляхи виходу зі складної ситуації,  формування 

навиків відповідальної та безпечної поведінки і попередження поширення 

негативних явищ в учнівському середовищі, формування у здобувачів освіти 

здатності протистояти булінгу, навичок ненасильницької поведінки, побудови 

конструктивного діалогу, створення особистої мирної стратегії поведінки в 

конфлікті, запобігання будь-яких проявів насильства у закладі з 20 по 24 

вересня 2021 року проведено Всеукраїнський тиждень з протидії булінгу. 

Впродовж тижня класними керівниками були проведені тематичні 

виховні заходи по класах. Учні говорили на тему «STOP булінг». Метою роботи 

вчителів було знайомство з поняттям «булінгу», його попередженням; 

виховання в учнів почуття емпатії та переживання до дитини, яка зазнає 

насильства; розвинути вміння пошуку шляхів виходу зі складної ситуації; 

формування навиків відповідальної та безпечної поведінки.   

Для учнів 7-11 класів практичним психологом Швейка О.М. та 

соціальним педагогом Мицкан А.Ю. було проведено заняття з елементами 

тренінгу «Зупинемо Булінг Разом». Діти отримали цікаву та корисну 

інформацію про проблему сьогодення в учнівському середовищі. Учням було 

роздано буклети про те, як захистити себе і своїх друзів від булінгу, дізналися 

про свої права, обов’язки. Кожен бажаючий мав можливість висловити власну 

думку та свій погляд на дану проблему. 

В рамках Всеукраїнського тижня з протидії булінгу відбулася зустріч з 

інспектором ювенальної превенції Зельською Юлією та начальницею служби у 

справах захисту дітей Олексюк Оксаною, які провели ряд профілактичних бесід 



з учнями 6-11 класів. Бесіди були спрямовані на інформування учасників 

освітнього процесу про шкільний булінг та запровадження адміністративної 

відповідальності за вчинення булінгу (цькування). Учні почули інформацію про 

види булінгу, міри покарання, навчилися відрізняти булінг від звичайного 

конфлікту. Адже, бути доброю людиною - це хороша звичка! 

Учні 5 - 8 класів мали можливість відвідати тренінги під назвою: 

«Вчимося казати НІ», «Способи та методи вирішення проблеми булінгу у 

дитячому середовищі», (практичний психолог Швейка О.М., соціальний 

педагог Мицкан А.Ю.). Під час тренінгу діти розповідали як вони розуміють 

поняття «булінг», які бувають види та прояви булінгу, висловлювали свої 

думки та судження щодо того, як уникнути конфліктних ситуацій, 

наголошували на тому, що тільки взаємоповага та толерантне ставлення один 

до одного допоможе уникнути булінгу серед дітей. 

Впродовж тижня, психологічною службою та учнями 9 та 10 класів було 

створено відеоролик «СТОП БУЛІНГ!», метою якого є протидія булінгу, 

цькуванню та вчинення насильницьких дій у закладі освіти. 

З учнями 3-6 класів були проведенні години спілкування з практичним 

психологом Швейкою О.М. та соціальним педагогом Мицкан А.Ю. на теми 

«Добро починається з тебе» , «Не будь жорстоким», «Змінюй в собі негативне 

ставлення до інших ». Діти брали активну участь у створенні плакатів , 

знаходили вихід із конфліктних ситуацій , та висловлювали власні думки. 

Класним керівником 5-Б класу Гайдук Н. М., асистентом вчителя 

Колотило І. І. психологом Федоращак Р.Д. був проведений виховний захід на 

тему "Ми за Мир і ПРОТИ булінгу!". Фарби образливих слів і вчинків не 

змиваються з людської душі - цього вчить проведений експеримент і саме 

життя! А коло друзів і "Павутинка" взаємодопомоги робить нас в сотні разів 

сильнішими! 

 

Виходячи з вищевказаного 

НАКАЗУЮ: 

1. Визнати, що «Всеукраїнський тиждень з протидії булінгу» проведено на 

належному рівні. 

2. Заступнику директора з виховної роботи Козачук А.Д.: 

2.1. Провести просвітницько-профілактичні заходи з педагогами, батьками, 

учнями щодо роз’яснення основних причин, ознак булінгу, мобінгу в 

освітньому середовищі та оволодіння практичними методами оперативного 

реагування, запобігання таким ситуаціям. 



2.2. Невідкладно інформувати відділ освіти про випадки булінгу та домашнього 

насильства. 

3. Класним керівникам 1-11 класів проводити з учасниками освітнього процесу 

виховну роботу із запобігання та протидії домашньому насильству та булінгу, 

інформаційно-просвітницькі заходи, невідкладно інформувати визначені 

законом органи про випадки насильства, що стали їм відомі. 

4. Практичному психологу Швейка О.М. та соціальному педагогу Мицкан 

А.Ю.: 

4.1. Здійснювати методичне забезпечення з питань запобігання та протидії 

домашньому насильству та булінгу. Надати педагогам закладу допомогу з 

питань підготовки та проведення занять щодо профілактики булінгу в 

учнівському середовищі. 

4.2. Провести навчальний семінар з педагогічними працівниками, спрямовані на 

захист прав та інтересів дітей та інших учасників освітнього процесу. 

4.3. Розробити методичні рекомендації щодо надання психологічної допомоги 

учням, які стали жертвами насильства, булінгу та розмістити на сайті закладу. 

4.4. Вивчити стан мікроклімату в класних колективах (5-11 класи), визначити 

індекс згуртованості та наявність соціально відторгнених школярів. З учнями 

початкових класів провести цикл психологічних практикумів з формування 

позитивних взаємин та формування уміння відстоювати свою честь і гідність за 

допомогою соціально прийнятної поведінки. 

4.5. Провести інформаційно-просвітницьку роботу з батьками та законними 

представниками дітей, схильних до протиправної поведінки. 

4.6. Продовжити міжвідомчу взаємодію з підрозділами ювенальної поліції у 

справах дітей, службою у справах захисту дітей. 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з виховної 

роботи Козачук А.Д. 

 

                         Директорка закладу                                      Оксана СИЧОВА 

 

З наказом ознайомлено:  

________ Козачук А.Д. 

________ Швейка О.М. 

________ Мицкан А.Ю. 

 
 


