
 

 
 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ПОЛТАВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 8 ІМЕНІ ПАНАСА 

МИРНОГО ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» 

 
вул. Патріарха Мстислава, 66, м. Полтава, 36011, тел. (0532)60-88-13, 

e-mail: school8.poltava@ukr.net  Код ЄДРПОУ 23279973          
 

НАКАЗ 
 

31 жовтня 2019 р.                                                                                           
 

Про заходи щодо  

попередження проявів булінгу 

 

Відповідно до підпункту 1 пункту 3, підпункту 3 пункту 6 Положення про 

Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 16.10.2014 № 630, та Плану заходів Міністерства освіти і 

науки України з виконання Плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері 

прав людини на період до 2020 року, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 03.03.2016 № 214 

  

НАКАЗУЮ: 

 

1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Тутак І.М.: 

1.1.  Розробити план заходів, спрямованих на запобігання та протидію цькуванню 

(булінгу) (додається); 

1.2. Ознайомити педагогічний колектив із змістом заходів та забезпечити їх 

виконання. 

2. Класним керівникам постійно проводити  роз’яснювальну роботу з учнями та 

батьками щодо їх відповідальності за дії, які прирівнюються до булінгу. 

3. Довести до відома усіх педагогічних працівників про персональну 

відповідальність за випадки  булінгу з їх боку чи спробу втаємничення таких 

випадків зі сторони учнів чи колег по роботі. 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Директор школи                                                                  Світлана БОГОДИСТА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ірина Тутак 608813  

https://osvita.ua/legislation/other/52125/
https://osvita.ua/legislation/other/52182/


 

     Додаток   

до наказу від 31.10.2019  

План  

заходів щодо попередження випадків булінгу  

серед учасників освітнього процесу 

 

№ 

п/п 
Назва заходу 

Цільова 

аудиторія 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

 Діагностичний етап 

1 

Створення бази інструментарію для 

діагностування рівня напруги, 

тривожності в учнівських колективах 
 

Вересень 

 2019 р. 

Практичний 

психолог  

2 

Спостереження за міжособистісною 

поведінкою здобувачів освіти: 

–      опитування (анкетування) 

учасників освітнього процесу; 

–      психологічні діагностики 

мікроклімату, згуртованості класних 

колективів та емоційних станів учнів; 

–      соціальне дослідження наявності 

референтних груп та відторгнених в 

колективах. 

За запитом 

для усіх 

категорії 

учасників 

освітнього 

процесу 

постійно 

2019 р. 

Класні 

керівники,  

практичний 

психолог  

 Інформаційно-профілактичні заходи 

1 

Обговорення питання протидії булінгу 

на загальношкільній батьківській 

конференції 

Батьки 

здобувачів 

освіти 

Грудень 

 2019 р. 

Класні керівники 

 

2 Розробка пам’ятки «Маркери булінгу» 
Педагогічний  

колектив 
Вересень  

Практичний 

психолог 

3 
Складання порад «Як допомогти дітям 

упоратися з булінгом» 
1 – 11 кл. 

Жовтень  

2019 р. 

Практичний 

психолог 

4 
Контроль стану попередження 

випадків  булінгу 

Нарада при 

директорі 

Квітень 

 2020 р. 
Директор школи 

5 
Вивчення законодавчих документів, 

практик протидії цькуванню 

Педагогічний 

колектив 

Січень  

2020 р. 

Заступник 

директора з НВР 

 

 Формування навичок дружніх стосунків здобувачів освіти 

1 

Проведення ранкових зустрічей  з 

метою формування навичок дружніх 

стосунків 

1-4 кл. Постійно  Класні керівники 

2 
Робота відеозалу. Перегляд кінострічок 

відповідної спрямованості 
5 – 11кл. 

Грудень 2019 

Березень  

2020 р. 

Учителі 

інформатики 

  

 Психологічний супровід 

1 
Діагностика стану психологічного 

клімату класу 
3-11 кл. Постійно  Класні керівники 

2 Спостереження під час освітнього За запитом Постіно  Практичний 



процесу, позаурочний час психолог 

Класні керівники 

3 
Консультаційна робота з учасниками 

освітнього процесу 
1-11кл. Постійно  

Практичний 

психолог 

4 

Профілактично-просвітницька, 

корекційно-розвивальна робота з 

учасниками освітнього процесу 

3-11 кл. Постійно  

Практичний 

психолог 

Робота з батьками 

1 
Тематичні батьківські збори «Протидія 

цькуванню в учнівському колективі» 
5-9 кл. 

Вересень, 

травень  
Класні керівники  

2 

Поради батькам щодо зменшення 

ризиків булінгу та кібербулінгу для 

своєї дитини 

1-11 кл. Постійно  

Практичний 

психолог 

 

 

 

 

Заступник директора з НВР                                                                       Ірина ТУТАК 


