
 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ  
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Н А К А З 

 

м. Кременчук      28.02.2020 р. 

 

№ 28-ОД 

 

«Про затвердження плану заходів,  

спрямованих на запобігання  

та протидію булінгу (цькуванню)» 

 

 На виконання наказу Міністерства освіти і науки від 26.02.2020 № 293 

«Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію 

булінгу (цькуванню) в закладах освіти» та з метою попередження поширення 

негативних явищ в освітньому середовищі, запобігання та протидії 

домашньому насильству,  протидії проявам булінгу(цькування) в КПЛ ІМ. 

А.С. МАКАРЕНКА 

 

НАКАЗУЮ: 

  

1. Затвердити план заходів, спрямованих на запобігання та протидію 

булінгу (цькуванню) в КПЛ ІМ. А.С. МАКАРЕНКА, що додається. 

2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Гребенюк Г.М. 

моніторити виконання плану заходів класними керівниками, майстрами 

виробничого навчання, практичним психологом, педагогом соціальним, 

вихователями гуртожитку.           

 3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 
Директор Олег ЗУБКОВ 

  

 

 

 
 

Вик. Ганна Гребенюк  

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ директора  

КПЛ ІМ. А.С. МАКАРЕНКА 

№ 28-ОД від 28.02.2020 р. 

 

 

План заходів 

спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) 

в КРЕМЕНЧУЦЬКОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ  

ЛІЦЕЇ ІМ. А.С. МАКАРЕНКА 

 

№ 

з/п 
Найменування заходів Відповідальні 

Термін 

виконання 

1.  Проводити інформаційно-

просвітницьку діяльність серед 

здобувачів освіти щодо булінгу 

(цькування) та нетерпимого 

ставлення до насильницької 

моделі поведінки у 

міжособистісних стосунках. 

класні керівники, 

майстри в/н 

постійно 

2.  Проводити профілактичну 

діяльність, спрямовану на 

запобігання вчиненню підлітком 

та стосовно підлітка булінгу 

(цькування). 

практичний психолог, 

педагог соціальний, 

класні керівники, 

майстри в/н 

постійно 

3.  Надавати психолого-педагогічні 

послуги здобувачам освіти, які 

вчинили булінг, стали його 

свідками або самі потерпіли від 

булінгу (цькування). 

практичний психолог, 

педагог соціальний 

постійно 

4.  Запланувати у планах роботи 

класних керівників, майстрів в/н 

проведення заходів 

профілактичного спрямування, 

ініціювати та організовувати 

превентивні заходи з питань 

попередження різних видів 

насильства в системі «викладач-

учень», «учень-учні», «батьки-

учень». 

класні керівники, 

майстри в/н 

щорічно 

5.  Провести інструктивну нараду з 

питань профілактики булінгу з 

технічним персоналом 

адміністрація щорічно 

6.  Проводити превентивні тренінги 

для здобувачів освіти. 

практичний психолог, 

педагог соціальний 

згідно плану 

роботи 



№ 

з/п 
Найменування заходів Відповідальні 

Термін 

виконання 

7.  Провести онлайн конференцію з 

батьками, або особами, що їх 

замінюють, щодо роз'яснення 

наслідків жорстокого 

поводження з дітьми. 

класні керівники, 

майстри в/н 

жовтень 

8.  Розглянути на педагогічній раді 

питання превенції булінгу в 

освітньому середовищі. 

заступник директора з 

НВР 

жовтень  

9.  Здійснювати перевірку 

приміщень, території ліцею та 

гуртожитку з метою виявлення 

місць, які потенційно можуть 

бути небезпечними та 

сприятливими для вчинення 

булінгу (цькування). 

класні керівники, 

майстри в/н, 

вихователі 

постійно 

10.  Організація змістовного дозвілля 

здобувачів освіти у позаурочний 

час, проведення  культурно-

мистецьких акцій, спортивних 

змагань, туристичних подорожей 

заступник директора з 

НВР, 

художній керівник, 

керівник фізвиховання 

протягом 

року 

11.  Проводити моніторинг ризиків 

виникнення всіх форм 

насильства серед дітей та 

учнівської молоді, визначення 

причин тривожності та 

агресивності 

практичний психолог, 

педагог соціальний 

постійно 

12.  Організація механізмів 

звернення та встановлення 

інформаційної скриньки для 

повідомлень про випадки 

булінгу (цькування) 

практичний психолог, 

педагог соціальний 

постійно 

13.  Оновлення розділу про 

профілактику булінгу 

(цькування) і розміщення 

нормативних документів на сайті 

закладу освіти 

заступник директора з 

НВР 

протягом 

року 

14.  Інформаційна робота через 

інтернет-ресурси 

заступник директора з 

НВР, 

практичний психолог, 

педагог соціальний 

протягом 

року 

 

Заступник директора з НВР Ганна ГРЕБЕНЮК 


