
УКРАЇНА 
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НАКАЗ 

09.09. 2019            № 175/1 

Про  затвердження  Плану заходів, 

спрямованих на запобігання та протидію булінгу   

у Тернопільському технічному ліцеї 

 

 

 Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», затвердженого 18.12.2018  

№ 2657-VІІІ, листа Міністерства освіти і науки України «Про деякі питання  

організації в закладах освіти виховної роботи щодо  безпеки й благополуччя 

дитини» від 07.08.2018 №1/9-486, з метою забезпечення у школі безпечного 

освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування), та 

проведення цілеспрямованої профілактичної роботи з колективом ліцею   

 

НАКАЗУЮ: 

1.Затвердити  План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу  в 

Тернопільському технічному ліцеї, що додається. 

2.Заступнику директора з навчально-виховної роботи Ничипорук Людмилі 

Євгеніївні: 

2.1.Ознайомити педагогічних працівників з Планом заходів, спрямованих на 

запобігання та протидію Тернопільському технічному ліцеї до 16.09.2019 року. 

2.2. Здійснювати контроль за ходом виконання заходів.   

3.Педагогічному колективу забезпечити реалізацію заходів та своєчасно 

інформувати адміністрацію ліцею щодо випадків боулінгу в учнівському 

середовищі.  

4.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор Тернопільського технічного ліцею   Ю.В.Марусина 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ директора 

Тернопільського технічного 

ліцею 

від 09.09.2019 р.    №175/1 

 

План заходів,  

спрямованих  на запобігання та протидію булінгу,  

на 2019-2020 н.р. 

 

№ 

п/п 
Назва заходу 

Категорія 

учасників 

Дата 

проведення 
Відповідальні 

1 

Засідання методичного об’єднання 

класних керівників з теми 

«Організація та проведення 

профілактичної роботи щодо 

попередження випадків булінгу 

серед учасників освітнього 

процесу». 

8-11-й 

класи 

Жовтень, 

січень 

 

Заступник 

директора з 

НВР 

Ничипорук 

Л.Є., 

голова МО 

класних 

керівників 

2 

Обговорення питання протидії 

булінгу на загальношкільній 

батьківській конференції 

Батьки 

здобувачів 

освіти 

Жовтень-

листопад 

Дирекція 

Класні 

керівники 

3 
Поради «Як допомогти дітям 

упоратися з булінгом». 

8-11-й 

класи 

Упродовж 

року 

Класні 

керівники 

4 

Круглий стіл для педагогічного 

колективу «Безпечна школа. 

Маски булінгу» 

Педагогіч-

ний 

колектив 

Листопад 
Дирекція 

 

5 
Тренінгове заняття «Булінг в 

школі. Як його розпізнати?» 
8 кл. Грудень 

Класні 

керівники 

6 
Бесіди  «Профілактика булінгу в 

учнівському середовищі». 
8-11 кл. Постійно 

класні 

керівники 

7 

Створення морально безпечного 

освітнього простору, формування 

позитивного мікроклімату та 

толерантної міжособистісної 

взаємодії в ході годин 

спілкування, тренінгових занять 

8-11 кл. Постійно 

Дирекція 

класні 

керівники 

8 

Робота відеозалу . Перегляд 

кінострічок відповідної 

спрямованості 

8 – 11 
Упродовж 

року 

Вчителі 

інформатики 

9 
Виявлення групи ризику (жертв та 

булерів) по класам 
8-11 кл. 

Упродовж 

року 

класні 

керівники 

10 

Відпрацювання теми особистої 

гідності в ході вивчення 

літературних творі, на уроках 

8-11 
Упродовж 

року 

класні 

керівники, 

учителі 



історії літератури, 

історії 

11 

Проведення заходів в рамках 

Всеукраїнського тижня права 

«Стоп булінгу» 

8-11 
10-14 

грудня 

Класні 

керівники  

учитель 

правознавства, 

12 

Поради батькам щодо зменшення 

ризиків булінгу та кібербулінгу 

для своєї дитини 

8-11 
Упродовж 

року 

Класні 

керівники 

13 
Тренінг «Як навчити дітей безпеці 

в Інтернеті» 
За запитом 

Січень – 

Лютий 

Вчителі 

інформатики 

14 

До дня безпечного ІнтернетуУрок 

«Інтимні селфі в Інтернеті-жарт чи 

небезпечний ризик» 

8-11 кл Лютий 

Вчителі 

інформатики 

Класні 

керівники 

15 
Години спілкування на тему: 

«Кібербулінг». 
8-11 кл 

Березень-

квітень 

Вчителі 

інформатики 

Класні 

керівники 

16 

Конкурс соціальних відеороликів 

до Міжнародного дня 

толерантності 

«Шкільному булінгу скажемо – 

НІ!» 

8-11 кл. квітень 
Класні 

керівники 

17 

Перегляд відеороликів Ніка 

Вуйчича «Нік Вуйчич про булінг в 

школі» 

8-11 кл. квітень 
Класні 

керівники 

18 

Підвищення ефективності роботи 

ліцейної ради з профілактики 

правопорушень. 

 Постійно 

Заступник 

директора з 

НВР 

Ничипорук 

Л.Є. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


