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Н А К А З 

 

10.01.2020                                                                                                          

 

Про затвердження плану заходів, 

спрямованих на запобігання та протидію булінгу 

 

Відповідно до Закону України від 18 грудня 2018 року №2657-VIII «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу», 

Закону України «Про освіту» та з метою удосконалення відносин у сфері 

протидії булінгу 

   

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити план заходів гімназії спрямованих на запобігання та протидію 

булінгу (додаток 1). 

2. Призначити відповідальною заступника директора з виховної роботи 

Потопальську Олександру Леонідівну за виконання плану заходів, 

спрямованих на запобігання та протидію булінгу. 

3. Створити у гімназії комісію з протидії булінгу  у складі: 

Голова комісії – Потопальська О.Л., заступник директора з виховної роботи 

Члени комісії - Карнюхіна О.Д., практичний психолог, голова ПК; 

Мокрій І.К. – голова методичного об’єднання класних керівників; 

Воронецька І.Я. – учитель правознавства; 

Коновалова Є.П. – голова батьківського комітету; 

Редчиць К. – голова учнівського самоврядування 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.  

 

Директор гімназії     Світлана БАЛАБА                                             
 

 

 

 

 

 

 

http://www.gymnasia-npu.org.ua/


ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом по гімназії 

від 10.01.2020  

 

 

 

План заходів  

 спрямованих на запобігання та протидію булінгу 

на 2020 рік 

 
№ Заходи Дата 

проведення 

Відповідальні 

1.  Засідання методичного об’єднання 

класних керівників «Безпечна школа. 

Маски булінгу» 

Січень 2020 ЗДВР 

Потопальська О.Л.  

2.  Чергування вчителів у їдальні, 

коридорах, ігровому майданчику, 

подвір’ї 

Постійно Голова ПК 

Карнюхіна О.Д. 

3.  Анкетування  «Життєві цінності 

старшокласників» 

Січень Практичний 

психолог 

Карнюхіна О.Д. 

4.  Анкетування «Чи піддався ти насиллю 

в гімназії» 

Січень  Практичний 

психолог 

Карнюхіна О.Д. 

5.  До дня безпечного Інтернету урок 

«Поговоримо про булінг та 

кібербулінг» 

Лютий  Практичний 

психолог 

Карнюхіна О.Д. 

6.  Педагогічний всеобуч батьків «Як 

навчити дітей безпечної поведінки в 

інтернеті?» 

Лютий ЗДВР 

Потопальська О.Л. 

7.  Тренінгові вправи-ігри «Спілкування з 

однолітками», «Як протистояти тиску 

однолітків», «Підліткові компанії», 

«Розгадай себе – зрозумій інших» 

Березень Практичний 

психолог 

Карнюхіна О.Д. 

8.  Тренінг з елементами методики кола 

«Розвиток умінь, безконфліктного 

спілкування. Роль педагога в процесі 

миробудування» 

Березень Практичний 

психолог 

Карнюхіна О.Д. 

9.  Вправи на розвиток емоційного 

інтелекту 

Квітень-

травень 

Класні керівники 

10.  Батьківський всеобуч «Мова знущання: 

як відрізнити булінг» 

Квітень Практичний 

психолог 

Карнюхіна О.Д. 

11.  Обговорення та прийняття правила 

поведінки в класах 

Вересень Класні керівники 

12.  Організація механізмів звернення на 

сайті гімназії для повідомлень про 

випадки булінгу 

Вересень Практичний 

психолог 

Карнюхіна О.Д. 

13.  Створення пам’ятки для профілактики 

булінгу на сайті гімназії 

Вересень Практичний 

психолог 

Карнюхіна О.Д. 



№ Заходи Дата 

проведення 

Відповідальні 

14.  Тиждень «Без булінгу»: 

-«Клуб старшокласників: як довіряти і 

бути вдячним» 

-Акція «Дитячі мрії та добрі справи» 

-Ділова гра «А чи готовий ти сьогодні 

робити зміни навколо себе?», «Де 

брати любов до тих, хто тебе принижує 

або ігнорує?» 

-Конференція «Особиста гідність. 

Безпека життя. Громадянська позиція» 

-Творчий конкурс «Проблема булінгу 

очима підлітка» 

-Акція учнівського самоврядування 

«Як правильно дружити» 

-Розвивальне заняття «Як приборкати  

власних драконів» 

Жовтень Практичний 

психолог 

Карнюхіна О.Д., 

ЗДВР 

Потопальська О.Л., 

педагог-

організатор 

Суботенко Д.А.  

15.  Підготовка методичний рекомендацій 

для педагогів: 

-з вивчення учнівського колективу 

-тренінг з розпізнавання ознак 

насильства різних видів щодо дітей 

Жовтень Практичний 

психолог 

Карнюхіна О.Д., 

16.  Тренінг для педагогів «Конфлікти – це 

норми життя? 

Листопад Практичний 

психолог 

Карнюхіна О.Д. 

17.  Робота відеозалу. Перегляд 

мультфільмів з коментуванням «Жив 

собі чорний кіт», «Вірте у любов, вірте 

у різдво», «Курка, яка несла всяку 

всячину» 

Листопад Класні керівники 

18.  Заняття «Стоп. Тут мій кордон, або 

правила безпечної поведінки 

Листопад Класні керівники 

19.  Заняття «Це моя територія!» Грудень Класні керівники 

20.  Педагогічний всеобуч батьків 

«Виховання дітей у сім’ї без фізичного 

покарання: данина моді чи наріжний 

камінь родинної педагогіки» 

Грудень ЗДВР 

Потопальська О.Л. 

21.  Проведення заходів в рамках акції 

 «16 днів проти насильства»  

 Грудень Практичний 

психолог 

Карнюхіна О.Д., 

класні керівники 

22.  Лекція «Булінг, мобінг, кібербулінг – 

профілактика в освітньому 

середовищі» 

Грудень Практичний 

психолог 

Карнюхіна О.Д.,  

класні керівники 

23.  Перегляд відеороликів Ніка Вуйчича 

«Нік Вуйчич про булінг в школі» 

Постійно ЗДВР 

Потопальська О.Л. 

24.  Перегляд мультфільмів з 

коментуванням щодо кібербулінгу: 

«Мобільні – це класно?», «Історія двох 

Жовтень-

грудень 

Класні керівники 



№ Заходи Дата 

проведення 

Відповідальні 

пар», «Ти також заблукав у цьому світі, 

як і я?»;  

3D анімація «Приклеєний», 

«Смартфонозалежність»  

25.  Підвищення ефективності роботи 

гімназійної ради з профілактики 

правопорушень 

Постійно ЗДВР 

Потопальська О.Л. 

 

 

 

 

Заступник директора з ВР                                      Олександра ПОТОПАЛЬСЬКА 
 

 


