
 
 

 

 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 

   

НАКАЗ 

30.09.2022                                                                                               №309-од 
 

Про підсумки  проведення  

заходів до Всеукраїнського  

тижня протидії булінгу 
 

На виконання наказу по закладу від 23.09.2022 року №301 «Про 

організацію та проведення заходів до Всеукраїнського тижня протидії булінгу» 

та з метою забезпечення прав, свобод та інтересів молоді, формування у 

здобувачів освіти здатності протистояти булінгу, навичок ненасильницької 

поведінки, побудови конструктивного діалогу, створення особистої мирної 

стратегії поведінки в конфлікті, запобігання насильству в учнівському 

середовищі з 26 по 30 вересня у Вижницькому ЗЗСО I-III ступенів імені Юрія 

Федьковича  пройшов Всеукраїнський тиждень протидії булінгу.  

Психологічною службою закладу було проведено ряд просвітницько-

профілактичних заходів: 

1. Анкетування "Булінг та його прояви в учнівському середовищі" ( 8 -11 класи) 

спрямоване на виявлення обізнаності учнів, щодо проблеми шкільного 

насильства, та чи стикалися учні з булінгом. За результатами анкетування учні 

дали відповідь 100 % знають що таке булінг, 82 %  учнів нашого закладу не 

зазнавали приниження в закладі, 68 % опитаних дали відповідь, що не 

спостерігають явище булінгу в закладі. На думку учнів найчастіше агресорами є: 

група старшокласників 30.2 %; група однолітків 26.7%; однолітки 26.7%; 

старшокласник 16.3%. Також 80 % учнів вважають , що причиною агресії з боку 

інших школярів може викликати зовнішній вигляд та поведінка людини. 85% 

учнів дали відповідь що ніколи не були у ролі жертви, 45 % учнів дали відповідь, 

що ніколи не відчували проявів булінгу з боку вчителів, натомість 43 % учнів 

відчували, але рідко. 

2.  "Виготовлення та розповсюдження буклетів для учнів, батьків, вчителів: «Як 

допомогти дітям упоратись з булінгом». 

3. Профілактичні заняття з елементами тренінгу «Булінг! Види, ознаки» ( 5-8 

класи ).  

Метою тренінгу було ознайомити здобувачів освіти із поняттям 

«булінгу»; розказати про види булінгу й наслідки; попередити виникнення 

булінгу в освітньому середовищі; розвивати вміння пошуку шляхів виходу зі 

складної ситуації; формувати навички відповідальної та безпечної поведінки; 

виховувати почуття емпатії та переживання до дитини, яка зазнає насильства. 

4. Створення  колажів: «Стоп булінг!» ( 6 класи). 



5. Перегляд і обговорення відео презентацій « Булінг в школі, як його розпізнати» 

( 5 -10 класи). 

6. Створення  соціального ролика «Навчання без цькування!».  Метою даного 

проєкту є профілактика булінгу в шкільному середовищі, формування навиків 

дружньої та безпечної поведінки ( 11-Б клас). 

Учні брали активну участь у створенні соціального ролика, колажів ( Стоп 

булінг!).  Отримали цікаву та корисну інформацію про проблему сьогодення в 

учнівському середовищі, види та форми булінгу. Учням було роздано пам’ятки 

про те, як захистити себе і своїх друзів від булінгу, дізналися  про свої права, 

обов’язки, до кого можна звернутися по допомогу. Кожен бажаючий мав 

можливість висловити власну думку та свій погляд на дану проблему, як 

уникнути конфліктних ситуацій, наголошували на тому, що тільки взаємоповага 

та толерантне ставлення один до одного допоможе уникнути  булінгу серед 

дітей.  

НАКАЗУЮ: 

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

належному рівні. 

2. Заступнику директора з виховної роботи Козачук А.Д. 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 Кудрик О.Ю.: 

4.1. Розробити методичні рекомендації щодо надання психологічної допомоги 

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

4.2. 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. 

4.3. Провести інформаційно-просвітницьку роботу з батьками та законними 

представниками дітей, схильних до протиправної поведінки. 

4.4. 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. 

________ Кудрик О.Ю. 

 


