
КОПІЯ 

 

 

ВІДДІЛ ОСВІТИ БОРОДЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

БАБИНЕЦЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА 

І-ІІІ СТУПЕНІВ 
 

НАКАЗ 

17.02.2020                            селище Бабинці                                    № 14 
 

Про деякі питання реагування  

на випадки булінгу (цькування)  

та застосування заходів  

виховного впливу у школі 

 

        Відповідно до абзацу дев’ятої частини першої статті 64 Закону України  

«Про освіту», згідно з пунктом 8 Положення про Міністерство освіти і науки 

України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 

2014 року №630 (із змінами),  листа Міністерства освіти і науки України від 

28.12.2019 № 1646 «Про деякі питання організації в закладах освіти виховної 

роботи щодо безпеки і благополуччя дитини у 2019/2020 навчальному році» та 

з метою забезпечення конституційних  прав    учнів, запобігання 

проявів  жорстокого ставлення до дітей, приниження їх честі і гідності під  час 

освітнього процесу 

НАКАЗУЮ: 

1. Заступнику  директора з виховної роботи Шомі А.А.: 

1.1. Розробити та затвердити  План заходів щодо запобігання та протидії 

булінгу  на ІІ семестр 2019/2020 навчального року (додаток ) 

до 20 лютого 2020 року. 

1.2. Ввести в дію Журнал звернень про випадки  булінгу в Бабинецькій ЗОШ 

І-ІІІ ступенів 

до 20 лютого 2020 року. 

2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Здрок О.Ю., 

практичному психологу Білусі Д.О., педагогу-організатору Шомі А.А. 

організувати та проводити просвітницьку роботу з учасниками освітнього 

процесу щодо запобігання жорстокому поводженню над дітьми  

постійно. 

3. Педагогічним працівникам: 

3.1. Забезпечити виконання Плану заходів щодо запобігання та протидії 

булінгу у ІІ семестрі 2019/2020 навчального року  

постійно.  

3.2.  Не допускати випадків фізичного та психологічного насильства, образ, 

недбалого й жорстокого поводження з дітьми  

постійно. 



3.3.  Формувати в учасників освітнього процесу толерантне ставлення один до 

одного  

постійно. 

3.4. Уникати проявів жорстокого ставлення до учнів, приниження їхньої честі, 

гідності та інших форм насильства (фізичного або  психічного)  

постійно. 

3.5.  Терміново інформувати адміністрацію закладу про будь-які випадки 

неправомірного поводження працівників по відношенню до учнів  

постійно. 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор школи                 п/п                       Т.О. Андрющенко 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток до наказу 

 Бабинецької ЗОШ І-ІІІ ступенів 

від 17.02.2020 №14 

План 

заходів щодо запобігання та протидії булінгу 

в Бабинецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів 

на ІІ семестр 2019/2020 навчального року 

 

№ 

з\п 

Заходи Клас Термін 

проведення 

Відповідальний 

1 2 3 4 5 

1 Майстер – клас «Павутинка 

дружби» 

5-7 лютий 2020 Класні керівники 

2 Лекторій для батьків 

«Насильство в сім’ї» 

 лютий 2020 Білуха Д.О. 

3 Виховні години «Булінг-прояв 

насильства у школі» 

8-9 лютий 2020 Класні керівники 

4 Тренінгове заняття  «Протидія 

булінгу в дитячому середовищі» 

5-9 лютий 2020 Білуха Д.О. 

5 Година спілкування 

«Кібербулінг» 

5-9 лютий 2020 Білуха Д.О., 

Класні керівники 

6 Перегляд відео презентацій 

«Булінг в школі.», «Кібербулінг 

або агресія в інтернеті: Способи 

розпізнання і захист дитини» 

8-9 березень 2020 Білуха Д.О., 

Класні керівники 

7 Навчальна гра «Любій малечі 

про серйозні речі» 

5-7 березень 2020 Класні керівники 

8 Круглий стіл для батьків 

«Поговоримо про булінг та 

кібербулінг» 

 березень 2020 Білуха Д.О., 

Класні керівники 

9 Перегляд мультфільмів «Як 

розпізнати булінг» 

5-7 березень 2020 Класні керівники 

10 Виховні години «Як навчити 

дітей безпечної поведінки в 

Інтернеті» 

5-9 березень 2020 Класні керівники 

11 Круглий стіл для педагогічного 

колективу «Безпечна школа. 

Маски булінгу» 

 березень 2020 Білуха Д.О. 

12 Корекційно-розвиваюче заняття 

«Мир без насильства» 

5-9 квітень 2020 Білуха Д.О. 



1 2 3 4 5 

13 Усний журнал «Молодь проти 

насильства» 

8-9 квітень 2020 Класні керівники 

14 Виховна година «Мир без 

насильства» 

5-9 квітень 2020 Класні керівники 

15 Лекторій для батьків 

«Попередження насильства в 

сім’ї, психологічне насильство у 

стосунках з дітьми» 

 травень 2020 Білуха Д.О., 

Класні керівники 

16 Перегляд відеороликів «Нік 

Вуйчич про булінг у школі», 

«Булінг у школі та як з ним 

боротися – говоримо з 

Уповноваженим Президента 

України.», «Зупиніться!!! МОЯ 

Історія про Булінг і 

Кібербулінг» 

5-9 травень 2020 Білуха Д.О., 

Класні керівники 

17 Година спілкування «Протидія 

насильству в сім’ї» 

5-9 травень 2020 Класні керівники 

 

https://yandex.fr/video/search?filmId=403125568072220527&text=%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96
https://yandex.fr/video/search?filmId=403125568072220527&text=%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96
https://yandex.fr/video/search?filmId=7635878842761460486&text=%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96
https://yandex.fr/video/search?filmId=7635878842761460486&text=%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96
https://yandex.fr/video/search?filmId=7635878842761460486&text=%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96
https://yandex.fr/video/search?filmId=7635878842761460486&text=%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96
https://yandex.fr/video/search?filmId=15153992106463415781&text=%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96
https://yandex.fr/video/search?filmId=15153992106463415781&text=%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96
https://yandex.fr/video/search?filmId=15153992106463415781&text=%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96

