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Про протидію булінгу

Відповідно Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо протидії булінгу», ухваленого Верховною Радою України 18 грудня 2018 
року внесені зміни до п’яти законодавчих актів України щодо протидії булінгу, в тому 
числі і в Закон України «Про професійну (професійно-технічну ) освіту ». З метою 
внесення змін, які передбачають конкретні шляхи громадського нагляду, міру 
відповідальності всіх учасників освітнього процесу,

НАКАЗУЮ:

1. Ярковій І.І., заступнику директора з навчально-виховної роботи:
- провести педраду , з метою ознайомлення педагогічних працівників із Законом 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії 
булінгу »;

- скласти план заходів щодо роз’яснення положень Закону та відповідальність, 
в тому числі матеріальну, за приховування випадків булінгу;

- провести зустріч з батьками, або особами, що їх замінюють та налаштувати на 
співпрацю у протидії фізичному, моральному насиллю, кривдження, агресивні дії, 
цькуванню інше.

2. Глотовій В.В., Пінчук Л.Ю., Фоменко Л.Ф., Ярошенко Н.А., Лабай В.О., 
Бондаренко Ю.О., класним керівникам:

- провести класні збори учнів спільно з батьками, з метою роз’яснювання 
положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо протидії булінгу»;

- з метою протидії булінгу серед учнівської молоді провести класні години на 
тему: «Ми разом але ми всі різні», «Толерантність у сучасному світі», « Безпечне 
освітнє середовище - створюємо разом» , «Поговоримо про корпоративну культуру», 
рольові ігри, флеш-моби, бесіди, диспути інше;

- своєчасно виявляти випадки булінгу, агресивних взаємовідносин у групі та 
вживати відповідні заходи реагування.

3. Ярковій І.І., практичному психологу:
- спланувати проведення тренінгів, перегляд відеоматеріалів з подальшим 

обговоренням, проведення дискусій;
- провести тиждень толерантності;
- з метою аналізу емоційного стану учнівської молоді, проаналізувати 

результати тестування за діагностичним мінімумом та оприлюднити результати на 
педагогічній раді, засіданні учнівського самоврядування, батьківських зборах та надати 
рекомендації;

- виступити на батьківських зборах з рекомендаціями стосовно попередження 
насильства вдома та агресивної поведінки підлітків та молоді серед однолітків, в 
навчальному закладі, вдома;



- залучити на тренінгові заняття та зустрічі з учнівською молоддю представників 
ювенальної превенції, територіальних соціальних центрів сім’ї, молоді, дітей;

- особливу увагу приділити слухачам з числа сиріт, осіб, позбавлених 
батьківського піклування, осіб з інвалідністю та особливими освітніми потребами з 
метою убезпечення їх від цькування.

4. Гурі В.І., коменданту гуртожитку:
- проводити бесіди, дискусії, роз’яснення стосовно булінгу;
- розмістити на стенді витяг із Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо протидії булінгу» в частині розміру штрафів;
- своєчасно виявляти серед мешканців гуртожитку агресивних учнів та тих що 

проявляють насильство, цькування, жорстоке поводження стосовно однолітків чи старших 
людей та доповідати адміністрації;

- висвітлювати в стіннівках негативні вчинки мешканців гуртожитку;
- на Раді гуртожитку розглядати всі випадки цькування, жорстокого поводження 

мешканців гуртожитку та публічно їх обговорювати.
5. Пащенко О.С., бібліотекарю:

- створити інформаційну сторінку із текстом Закону України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу » та розміри штрафів;

- зробити підбірку висловлювань відомих людей стосовно жорстокості, 
цькування, агресивності інше;

- підготувати стіннівку для всіх охочих висловитись про булінг «Моя думка».
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